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Kāpēc iedzīvotājiem ir 
izdevīgi šķirot atkritumus?

Aicina pieteikt jēkabpiliešus apbalvojumu saņemšanai
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Apalvojumu piešķiršanas komisija 
aicina iedzīvotājus (atbilstoši noli-
kumam ierosinājumu paraksta ne 
mazāk kā 10 pilngadīgas personas), 
iestādes un organizācijas iesniegt 
priekšlikumus jēkabpiliešu apbal-
vošanai Latvijas Republikas prok-
lamēšanas 95. gadadienas svinīgajā 
pasākumā 18.novembrī. 

Atbilstoši nolikumam iesnie-
gumus ar ierosinājumiem apbalvo-
šanai pašvaldības Vienas pieturas 
aģentūrā var iesniegt visa kalendā-
rā gada laikā. Tiks izskatīti iesnie-
gumi, kuri saņemti līdz 7.oktobrim.

Apbalvojumu piešķiršanas ko-
misija lems par goda nosaukuma 
„Jēkabpils Goda pilsonis” piešķir-
šanu, izvērtējot pieteikto kandidātu 
nopelnus. Atbilstoši nolikumam, 
apbalvojumu var piešķirt par seviš-
ķiem nopelniem Jēkabpils pilsētas 
labā, kas var izpausties valsts, paš-
valdības, sabiedriskajā, kultūras, iz-
glītības, zinātnes vai saimnieciskajā 
un citā darbā. Uz goda nosaukumu 
var izvirzīt jēkabpiliešus, kuri ilgga-
dīgi un ar lieliem panākumiem strā-
dājuši Jēkabpilī, snieguši sevišķi no-
zīmīgu ieguldījumu pilsētas attīstī-
bā, tās izpētē un kultūrmantojuma 
apzināšanā, veicinājušas pilsētas 
izaugsmi kopumā un veicinājuši ie-
dzīvotāju labklājību, kuru darbu var 
novērtēt kā ”mūža ieguldījumu”, 
vai arī Jēkabpilī nodarbojušies ar 
labdarību.

Apbalvošanai ar pašvaldības 
Goda rakstu var ieteikt gan fiziskas, 
gan juridiskas personas vai personu 
grupas, kolektīvus. Apbalvojums 
tiek piešķirts par nopelniem un ie-
guldījumu izglītībā, kultūrā, medi-

cīnā, sportā, uzņēmējdarbībā. Savu-
kārt Atzinības raksts tiek piešķirts 
fiziskām personām par godprātīgu, 
ilggadēju darbu, profesionālo meis-
tarību, aktīvu dalību olimpiādēs, 
sacensībās, pašvaldības rīkotos vai 
citos pasākumos.

Ar goda nosaukuma „Jēkabpils 
Goda pilsonis” un ar Goda rakstu 
apbalvotie saņem arī naudas balvas. 
Attiecīgi divi simti piecdesmit un 
sešdesmit latu apjomā.

Kandidātu izvirzīšana apbalvo-
jumiem, notiek aizpildot iesniegu-
ma veidlapu Jēkabpils pilsētas paš-
valdības Vienas pieturas aģentūrā. 
Veidlapa ir pieejama arī pašvaldības 
mājas lapā (http://www.jekabpils.lv/
lv/pakalpojumi/citi-pakalpojumi/ap-
balvojuma-jekabpils-goda-pilsonis-
pieskirsana). Iesniegumā jānorāda:
• apbalvošanai pieteiktās fiziskās 

personas vārds, uzvārds, dzim-
šanas dati, dzīvesvietas adrese, 
ieņemamais amats vai nodarbo-
šanās, tālrunis un dzīves gaitas 
apraksts,

• apbalvošanai pieteiktās juridis-
kās personas nosaukums, reģis-
trācijas numurs, juridiskā adrese, 
darbības virziens, tās vadītāja 
vārds un uzvārds, tālrunis,

• apbalvošanai pieteiktā kolektīva 
nosaukums, kolektīva vadītāja 
vārds un uzvārds, tālrunis,

• vispusīgs nopelnu apraksts per-
sonas vai kolektīva apbalvošanai,

• informācija par kandidāta iesnie-
dzēju (iesniedzējiem).

• Novērtēsim labi padarītu darbu!

Apbalvojumu piešķiršanas 
komisijas sekretāre R.Lenša

Šogad Jēkabpils pilsētas izglītības iestādēs mācības 
uzsāka 258 skolēni

Šogad rallijreidā „Riga Baja” startēja 29 ekipāžas no sešām valstīm. Absolūtajā vērtējumā labākā 
trīs dienu scensībās izrādījās „Nart-Time” ekipāža no Krievijas.

No 4. līdz 8 septembrim jau 17. reizi norisinājās Baltijas jūras dokumentālo filmu forums.  
Arī Jēkabpilī skatītājiem tika piedāvāta starptautisku ievērību guvušu dokumentālo filmu programma.

13. septembrī Jēkabpilī norisinājās Grāmatu svētki. 
Svētku ietvaros norisinājās arī grāmatu komercizstāde.

12. septembrī Jēkabpilī norisinājās Dzejas dienu 
pasākumi - dzeja bija lasāma uz trotuāriem, skanēja 
autobusā un Tautas namā

Jēkabpils pilsētas pašvaldība un 
Jēkabpils pilsētas pensionāru apvienība 

aicina seniorus 
13. oktobrī plkst. 15.00 Tautas namā 
uz Starptautiskai veco ļaužu dienai 

veltītu pasākumu. 

Pasākuma laikā Domes vadība apbalvos 
aktīvākos pilsētas seniorus.  

Pēc apbalvošanas koncertu sniegs 
Igauņu ģimene. 

 
Ieeja bez maksas.
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Jēkabpils pilsētas ziņas
Jēkabpilieši vasarā labprāt izmantojuši 
iespēju ar autobusu nokļūt Mežaparkā

Izbūvē četrus jaunus bērnu 
rotaļlaukumus

Šogad Jēkabpils skolās vairāk 
pirmklasnieku nekā pērn

Siltumtrases posma rekonstrukcijas darbi būtiski 
nekavēs apkures sezonas uzsākšanu

Beigusies peldsezona Jēkabpils pilsētas  
Radžu ūdenskrātuvē

SIA „Jēkabpils siltums” arī septembrī, klientiem 
nomaksājot pamatparādu, dzēsīs līgumsodu

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
apkopojusi informāciju par šovasar 
uzsāktā jaunā  autobusa maršrutu 
uz jēkabpiliešu iecienīto atpūtas 
vietu Mežaparkā. Autobuss kursēja 
sestdienās un svētdienās no 13.jūli-
ja līdz 31.augustam. Kā informēja  
Jēkabpils pilsētas domes priekšsē-
dētāja vietnieks tautsaimniecības 
jautājumos Aivars Kraps, apkopojot 
datus secināts, ka brīvdienās, kad 
laika apstākļi bija ļoti labvēlīgi at-
pūtai, lai aizbrauktu uz Mežaparku 
autobusu dienā izmantoja aptuveni 
150-170 cilvēki, savukārt dienās, 
kad laiks ir bijis lietains vai ne pārāk 
silts- ap 50 cilvēki.  A.Kraps norādī-
ja, ka ņemot vērā iedzīvotāju akti-
vitāti, autobusa maršruts uz Mež-
aparku ir bijis iedzīvotājiem node-

rīgs, tādēļ visdrīzāk, šādu maršrutu 
varētu plānot arī nākamajā vasarā.  
Visvairāk šovasar jauno maršrutu 
izmantoja ģimenes ar bērniem, kā 
arī daudzi cilvēki, lai nokļūtu līdz 
pilsētas kapsētai. Jāatgādina, ka 
autobuss pasažierus pārvadāja bez 
maksas, jo izdevumus apmaksāja 
Jēkabpils pilsētas dome. Lai nodro-
šinātu pilsētas iedzīvotāju un viesu 
nokļūšanu Mežaparkā  jūlija un au-
gusta mēnešos, Jēkabpils pilsētas 
dome budžetā atvēlēja 2000 latus. 
Autobuss kursēja no tirdzniecības 
centra „Sala” līdz Mežaparkam.

A. Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste

2013.gada 15.septembrī, plkst. 
15.00 ar Zilā karoga nolaišanu tika 
slēgta peldsezona Jēkabpils pilsē-
tas pludmalē- Radžu ūdenskrātuve.

Kopumā sezona aizvadīta veik-
smīgi - sezonas laikā visas Zilo ka-
rogu kustības prasības ir tikušas 
ievērotas, peldūdens kvalitāte se-
zonas garumā bijusi atbilstoša gan 
normatīvo aktu, gan Zilo karogu 
kustības prasībām.

Pateicoties siltajai vasarai, Ra-
džu ūdenskrātuves pludmalei bija 
daudz apmeklētāju, atpūtu pie ūde-
ņiem ir iecienījuši ne tikai jēkabpi-
lieši, bet arī pilsētas viesi. 

Pludmales apsaimniekotāji 
informē, ka īpašu problēmu šajā 
sezonā nav bijis, netika konsta-

tēts arī pludmales piesārņojums. 
Līdz ar peldsezonas slēgšanu dar-
bu pludmalē beigs Glābšanas die-
nests. Glābšanas dienests informē, 
ka aizvadītajā sezonā nav noticis 
neviens nelaimes gadījums un pa-
teicas visiem Jēkabpils pilsētas Zilā 
karoga pludmales apmeklētājiem 
par apzinīgu attieksmi katram pret 
sevi un citiem, ievērojot pludmales 
noteikumus un Glābšanas dienesta 
darbinieku norādījumus.

Šogad Jēkabpils pilsētas plud-
malē Zilais karogs plīvoja jau ce-
turto reizi.

Zilā karoga programma ir viena 
no piecām starptautiskās vides or-
ganizācijas „Vides izglītības fonds” 
(Foundation for Environmental 

Education - FEE) programmām 
ekosertifikācijas un vides izglītī-
bas jomā. Pludmalēm tā balstās 
uz 29 stingriem kritērijiem ūdens 
kvalitātes, vides pārvaldības, vides 
informācijas un izglītības, kā arī 
labiekārtojuma, servisa un drošī-
bas jomās.

Latvijā Zilā Karoga kampaņu 
īsteno nodibinājums Vides izglītī-
bas fonds sadarbībā ar Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības 
ministriju un Vides aizsardzības 
fondu. 

Anita Truksne,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

komunālinženiere

Jēkabpilī vasarā no jauna iz-
būvēti un labiekārtoti četri bērnu 
rotaļlaukumi. Rotaļlaukumi atro-
das dažādos pilsētas mikrorajonos- 
Nameja ielā 36,  Bebru ielā 14,15, 
Jaunā 37a un Madonas ielā 28, 28A 
un 28B. Jēkabpils pilsētas pašval-
dības kopējais finansējums visiem 
četriem bērnu rotaļlaukumiem ir 
23 658,90 lati. Darbus veica SIA 
„MK Dizains”. Rotaļu laukumos 

uzstādītas šūpoles, slidkalniņi, smil-
šu kastes, dažādi rotaļu kompleksi 
bērnu veiklības attīstīšanai, vingro-
šanas un citas iekārtas sporta ak-
tivitātēm un patīkamai brīvā laika 
pavadīšanai.

A. Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Izglītības nodaļa apkopojusi infor-
māciju par skolēnu skaitu skolās 
un pirmsskolas izglītības iestādēs 
jaunajā 2013./2014. mācību gadā. 
Kā informēja Izglītības nodaļas va-
dītāja Līga Kļaviņa, jaunajā mācību 
gadā uz 2.septembri bija šāds sko-
lēnu skaits: Jēkabpils pamatskolā 
–670 skolēni, Jēkabpils 2.vidusskolā 
– 622, Jēkabpils 3.vidusskolā – 564, 
Jēkabpils Valsts ģimnāzijā- 555, Va-
kara vidusskolā – 229. Kopā visās 
pilsētas skolās mācās 2640 skolēni. 

Šogad pirmajās klasēs mācību gai-
tas uzsāka 258 skolēni, kas ir par 39 
skolēniem vairāk nekā pagājušajā 
mācību gadā. Pirmsskolas izglītības 
iestādes (PII) šogad apmeklē 1264 
bērni, no tiem PII „Auseklītis”– 245 
bērni, PII „Bērziņš” – 125 bērni, PII 
„Kāpēcītis” – 269 bērni, PII „Zvaig-
znīte” – 353 bērni un PII „Zvaniņš” 
– 272 bērni.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

SIA „Jēkabpils siltums” pat-
laban turpina siltumtrases re-
konstrukcijas darbus Viesītes ielas 
posmā, tomēr šie darbi netraucēs 
nodrošināt apkuri lielākajai daļai 
uzņēmuma klientu. Kā jau tika 
ziņots, darbi siltumtrases rekons-
trukcijā Viesītes ielā tika uzsākti  
projekta „Maģistrālo siltumtrašu 
rekonstrukcija Jaunā, Zemgales un 
Viesītes iela” ietvaros. Sākotnēji 
tos bija plānots sākt jau maijā, lai 
darbus varētu veikt vasarā, taču 
ņemot vērā, ka Iepirkumu kon-
kursa rezultātus viens no preten-
dentiem pārsūdzēja divas reizes, 
SIA „Jēkabpils siltums” projektā 
plānotā siltumtrašu rekonstrukcija 
aizkavējās uz vairākiem mēnešiem. 
Kā sacīja SIA „Jēkabpils siltums” 
valdes priekšsēdētājs A. Karpenko, 
atļauju no Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras slēgt līgumu 
ar Iepirkuma konkursā uzvarēju-

šo firmu uzņēmums saņēma pirms 
aptuveni divām nedēļām. Šogad 
visu projektu realizēt nevar pagūt, 
tādēļ līdz apkures sezonas sāku-
mam tiek rekonstruēts siltumtrases 
posms Viesītes ielā, kur paralēli arī 
notiek kanalizācijas izbūve. Runā-
jot par apkures sezonas uzsākšanu 
A.Karpenko sacīja, ka pēc nepiecie-
šamības vispirms apkurei tiek pie-
slēgtas pirmsskolas izglītības iestā-
des un skolas. Tehniski uzņēmums 
ir gatavs piegādāt siltumenerģiju 
Dārza ielas, Celtnieku, Ķieģeļu 
un Madonas ielas mikrorajonam, 
kā arī daļai objektu, kuri atrodas 
Tvaika ielas katlumājas apkalpes 
zonā. Jau no 26.septembra pakā-
peniski apkurei var pieslēgt visas 
pirmsskolas izglītības iestādes un 
skolas, izņemot pii „Zvaigznīte” un 
Jēkabpils 2. vidusskolu, kur apkuri 
varēs pieslēgt pēc aptuveni divām 
nedēļām, kas saistīts ar projektā 

uzsāktajiem būvdarbiem. Kā uz-
svēra A.Karpenko, rekonstrukcijas 
darbi jāpabeidz līdz 14.oktobrim, 
bet apkurei objektus, tajā skaitā 
pii „Zvaigznīte” un 2.vidusskolu, 
plānots pieslēgt ātrāk, tiklīdz cau-
rules būs sametinātas, tiks padota 
siltumenerģija. Līdz 26.septembrim 
uzņēmumam bija informācija tikai 
par vienu ēku, kuras iedzīvotāji 
bija izteikuši vēlmi uzsākt apkuri 
jau šonedēļ. Tā kā konkrētās mājas 
iedzīvotāji bija norēķinājušies par 
iepriekšējo apkures sezonu, uzņē-
mums varēja uzsākt apkuri. SIA 
„Jēkabpils siltums” šobrīd ir gatavi 
tehniski nodrošināt siltumenerģiju 
lielākajai daļai patērētāju, ja vien 
mājai nav parāda par apkuri. 

A.Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste

SIA „Jēkabpils siltums” 
arī š. g. septembrī dod iespēju 
klientiem, nomaksājot pamat-
parādu par patērēto siltum-
enerģiju, dzēst uzrēķināto lī-
gumsodu. Šādu lēmumu SIA 
„Jēkabpils siltums” valde pie-
ņēmusi pēc rezultātu apkopo-
šanas par augusta mēnesi un 
ņemot vērā Jēkabpils pilsētas 
domes priekšsēdētāja Leonīda 
Salceviča kā uzņēmuma kapi-
tālu daļu turētāja pārstāvja ie-
rosinājumu. Domes priekšsēdē-
tājs pēc datu izvērtēšanas par 
iepriekšējo mēnesi norādīja, 
ka augustā veiktās aktivitātes 
devušas pozitīvu rezultātu, tā-
dēļ uzņēmumam rosināja šādus 
labvēlīgus nosacījumus turpi-
nāt arī septembrī. 

SIA „Jēkabpils siltums” valdes 
priekšsēdētājs Aleksandrs Karpen-
ko sacīja, ka augustā dotā iespēja 
patērētājiem ir rosinājusi ar izprat-
ni attiekties pret saviem pienāku-
miem attiecībā pret uzņēmumu, jo 
lielā parādu nasta apdraud apkures 
sezonas uzsākšanu. Liela daļa klien-
tu nomaksāja parādu un līdz ar to 
dzēsts arī uzrēķinātais līgumsods. 
Kopumā uzrēķinātais līgumsods au-
gustā dzēsts 44536,49 latu apmērā.

SIA „Jēkabpils siltums” aicina 
klientus līdz 30.septembrim no-
maksāt pamatparādu bez līgum-
soda par saņemto siltumenerģiju 
(iedzīvotājiem, kas dzīvo pašvaldī-
bai piederošās dzīvojamās mājās, 
kā arī pilnīgi dzēst līgumsodu tiem 
dzīvokļu īpašniekiem (īrniekiem), 
kas uz šī gada 1.septembri pilnībā 

nomaksājuši parādu par piegādāto 
siltumenerģiju, bet atlikumā ir ap-
rēķinātais līgumsods).

Kā iepriekš norādīja Jēkab-
pils pilsētas domes priekšsēdētājs 
L.Salcevičs, lai varētu uzsākt apku-
res sezonu, SIA „Jēkabpils siltums” 
ļoti aktīvi jāpiedzen debitoru parā-
di, tādēļ debitoru parādu samazinā-
šanai šī gada augustā un septembrī  
labvēlīgie uzņēmuma nosacījumi 
klientiem ir viens no risinājumiem.

Ja radušies kādi jautājumi, 
lūgums zvanīt SIA „Jēkabpils sil-
tums” tālr. 65233100.

A.Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste

IZSOLE
Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģ. Nr.90000024205, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, 
pārdod pirmajā izsolē Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
ar kadastra numuru 5601 002 1530 Brīvības ielā 250, Jēkabpilī, kas sastāv no 
zemesgabala 1146 m² platībā un trīs ēkām (būvēm).

Nekustamais īpašums ierakstīts zemesgrāmatā. Nekustamam īpašumam nav reģistrēti 
apgrūtinājumi.
Izsolāmais objekts tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Izsole notiks 2013.gada 
1.novembrī pulksten 13.00, Jēkabpilī, Jaunā ielā 31c, Jēkabpilī, konferenču zālē.
Izsoles sākotnējā cena 2500.00 Ls (divi tūkstoši pieci simti lati un 00 santīmi).Lai varētu piedalī-
ties izsolē, izsoles dalībniekiem pirms reģistrācijas jāiemaksā Jēkabpils pilsētas pašvaldības kon-
tā LV87 UNLA 0009 0131 30793 A/S Latvijas SEB bankā, kods UNLALV2X nodrošinājums 10% 
apmēra no izsolāmā objekta nosacītās cenas 250.00 Ls (divi simti piecdesmit lati un 00 santīmi).
Uz izsoli lūdzam pieteikties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, vienas pieturas aģentūrā, Brīvības 
ielā 120, līdz 2013. gada 28. oktobrim, iemaksājot minēto nodrošinājumu.

Izsoles noteikumi – www.jekabpils.lv. 
Informācija pa tālruņiem 65207415, 29991536.

Domes priekšsēdētājs L.Salcevičs
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Pozitīvi par 
Jēkabpili
Martins Drusts @madrusts 
Labrīt no @JekabpilsLV, 
sen nebiju te bijis, skrienot 
pamanīju daudzas pātīkamas 
pārmaiņas pilsētas centrā, ne velti 
#labopārmaiņupilsēta!

Elī @LailaAncveire 
Pēdējā laikā tik daudz pozitīvas 
lietas notikušas:) Šodien vispār 
cilvēki @JekabpilsLV ir lieliski,liek 
smaidīt! :) 

Marcis Petersons @
IronMarcis 
@madrusts @JekabpilsLV iesaku 
arī līdz karjera pludmalei aizskriet, 
tur sirsnīgi triatloni un skrējieni 
notiek.

Agnija Mutule @susurinss 
Jēkabpils Tūrisma centrā ienāca 
divas kanādietes no Vankūveras, 
stāsta, cik Latvija ir skaista, 
kaut mēs, latvieši, to novērtētu! 
#Jekabpils

Aleksandra Stepanova @
AleksandraStep 
Mana skaistā pilsēta Jēkabpils!

Elīna Aļeiņikova @
elinhikss 
Lai gan ar mūsdienu dzeju neesmu 
īpaši tuvās attiecībās, tikšanās 
ar rakstniekiem TN kamerzālē 
bija lieliska un radīja vajadzīgo 
noskaņu! :)

Rainers @MierigsVecis 
man patīk šādas dzejas dienas. 
#dzejasdienas

Deniss Cvetkovs @
EsmuDeniss 
Jēkabpilī labi jūtama dzejasdiena . 
Trotuārs pārvērties par avīzi .

INGA ≈ @Inthegaa 
Vēl šodien Jēkabpils asfaltā 
manāmas vakardienas dzejas pēdas. 
Žēl, ka nebiju :(

Iveta @IvetaZee 
Cik ļoti briesmīga bija Mazsalacas 
slēpņu kultūra, tik ļoti es fanoju par 
Jēkabpili. Katrā slēpnī slēpjas kaifs 
par atradumu.

Seko Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības jaunumiem arī 
sociālajos tīklos –

www.twitter.com/
JekabpilsLV

Un www.draugiem.lv/
VisitJekabpils!

Projekts „Aizsargāta zaļā zona 
un ūdenstilpnes Zemgalē un 
Ziemeļlietuvā” tuvojas noslēgumam

Nūjošana – sports vai „māžošanās”?

Cienījamie pasažieri!
No 2013.gada 1.oktobra:

Ls EUR
Maksa par 1 braucienu pilsētas autobusā 0,35 0,50
Maksa par 1 braucienu 3.maršruta autobusā pilsētas robežās 0,35 0,50
Maksa par 1 braucienu pilsētas autobusā Jēkabpilī dzīvojošām 
represētajām personām un pensionāriem virs 70g. (50%) 

0,17 0,25

Maksa par braucienu no pieturas “Ceļa meistars” līdz 
pieturai “Pansionāts” 

0,07 0,10

Maksa par bagāžas pārvadāšanu (1 vieta) 0,35 0,50
Mēnešbiļetes cena pilsētas robežās (visām nedēļas dienām) 15,00 21,34
Mēnešbiļetes cena pilsētas robežās (tikai darba dienām) 12,00 17,07
Mēnešbiļetes cena 3.maršruta autobusā 17,00 24,19
Skolēna mēnešbiļetes cena (50% atlaide no pieaugušo 
mēnešbiļetes cenas, derīga tikai darba dienās) 

6,00 8,54

BIĻETES BRAUCIENA LAIKĀ OBLIGĀTI JĀKOMPOSTRĒ!
Ja kontroles brīdī nav kompostrētas biļetes, kontrolieri pielieto 
soda sankcijas.

SODA NAUDA PILSĒTAS MARŠRUTU AUTOBUSOS:
Pieaugušajiem -   2,00Ls (2,85€) līdz 10,00Ls (14,23€)
Par bērna pārvadāšanu  
bez biļetes -  2,00Ls (2,85€) līdz 10,00Ls (14,23€)

BIĻETES, KURAS PIRKTAS CITĀS PILSĒTĀS - NAV DERĪGAS!

SIA „Jēkabpils autobusu parks” 
pasažieru pārvadājumu daļa. 

Apmeklē sadraudzības pilsētu Lidu Baltkrievijā

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
speciālisti (galvenā arhitekte Lau-
ra Krastiņa, galvenā māksliniece 
Sanda Mālniece, teritorijas plāno-
tājs Oskars Elksnis) no 10. līdz 12. 
septembrim apmeklēja Lietuvas 
pilsētā Birštonā organizētu plenē-
ru, kas notika projekta „Aizsargāta 
zaļā zona un ūdenstilpnes Zemgalē 
un Ziemeļlietuvā” (Nr.LLIV-288), 
kas tiek ieviests Latvijas –Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programmas 
2007.-2013. ietvaros. Birštonas ple-
nērs sastāvēja no divām daļām, čet-
rām radošajām darbnīcām - māla 
un koktēlniecības. Tika apmeklēti 
semināri un apzināti labās prakses 
piemēri, telpiskās vides veidošana. 
Plenēra dalībnieki dalījās pieredzē 
par darbu pašvaldībā, realizējot pār-
robežu sadarbības programmu.  

Sakarā ar projekta tuvošanos 
noslēgumam visi projekta partneri 
2013.gada 18.- 19. septembrī pulcē-
jās Jaunjelgavas novada pašvaldībā 
uz konferenci, kur pārrunāja  katra 
partnera paveiktos darbus, atskatī-
tos uz kopīgi veiktajām aktivitātēm 
un sprieda par kopējām projektu ie-
cerēm, ko varētu īstenot nākamajā 
plānošanas periodā. Konference no-
slēgumā visi dalībnieki devās izglī-
tojošā braucienā uz Līgatnes papīra 
fabriku.

Projekts tiek finansēts no Prog-
rammas: Latvijas – Lietuvas pārro-
bežu sadarbības programma Eiro-
pas teritoriālās sadarbības mērķa 
ietvaros 2007-2013.

Sandra Gogule

Ja arī Jēkabpils Sporta dienā 
nūjotāji šogad nevarēja lepoties 
ar viskuplāko dalībnieku skaitu, 
tad noteikti varēja lepoties ar vis-
cienījamākā vecuma dalībnieci ne 
tikai nūjotāju vidū, bet visu Spor-
ta dienas dalībnieku vidū. Pirms 
plkst.12.00 tika dots starta šāviens 
skrējējiem un nūjotājiem, sportis-
ti kopīgi ar līdzjutējiem uzgavilēja 
Vilmai Krūmiņai, kura šī gada jan-
vārī nosvinēja 90. dzimšanas dienu! 
Kopā ar Vilmu Krūmiņu distancē 
devās: Dzintra Šuksta, Janīna Vai-
vade, Anita Eglīte, Svetlana Pavāre, 
Daiga Ozola, Silvija Anišāne, Alek-
sandra Sokolova un Liāna Pudāne. 
Nūjošanas dalībnieces priecēja gan 
lieliskie laika apstākļi, gan arī labie 

rezultāti. Īpaša pateicība nūjoša-
nas instruktorei Svetlanai Pavārei, 
kura vadīja gan iesildīšanās, gan at-
sildīšanās vingrinājumus, kā arī Jē-
kabpils Sporta centram par sagādā-
tajām piemiņas veltēm un Dzintrai 
Jakubovskai par garšīgo un veselīgo 
auzu pārslu biezputru, kuru varēja 
nobaudīt pēc sacensībām. 

Nūjošana ir draudzīga: nū-
jošana ir droša, tajā nav ve-
cuma ierobežojumu un nūjot 
ir iespējams visos gadalaikos.  
Tiekamies nūjojot!

Žanete Tiltiņa, veselības vei-
cināšanas koordinatore Jēkabpils 
pilsētā

Raksta tapšanā izmantoti 
materiāli no www.nujo.lv 

7.septembrī Jēkabpils Meža 
parkā tika aizvadīta ikgadējā Jēkab-
pils pilsētas Sporta diena. Jau otro 
gadu distancē ap Radžu ūdenskrā-
tuvi devās nūjotāji.

Ko dara ar nūjām? Vai mājās 
aizmirsuši slēpes? Tas jau tikai pie-
turēties, lai staigāt vieglāk... Tādus 
un daudzus citus jautājumus un 
izteicienus var dzirdēt, ieraugot nū-
jotājus. Nereti nūjošana kā fiziskā 
aktivitāte tiek piedēvēta kā noderī-
ga tikai veciem ļaudīm.

Nūjošanas (Nordic walking 
angl.val.) pirmsākumi meklējami 
1930.tajos gados Somijā, kur dis-
tanču slēpotāji to izmantoja kā 
vasaras treniņu metodi. Nūjotāja 
nolūks ir ar roku un visa ķermeņa 
spēku palīdzēt kājām ātrāk tikt uz 
priekšu. Nūjotāja rokās nūjas kļūst 
par otru kāju pāri - ļauj rokām uz-
ņemties daļu kāju slodzes un palīdz 
atsperties, lai kustētos ātrāk. Tādēļ 
nūjotājs pārvietojas ātrāk par gājēju 
un, būdams pie labas veselības un 
labā fiziskā formā, parasti sasniedz 
vieglam riksītim (lēnam skrējie-
nam) līdzvērtīgu ātrumu (vidēji 7-8 
km/h). No malas raugoties, nūjotāja 
kustības ir enerģiskas, bet vieglas 
un ārēji neliecina par ķermeņa pie-

pūli. Tieši tādēļ pārgudri vērotāji to 
bieži uzskata par tīru māžošanos. 
Bet pēc ārstu domām šī „māžoša-
nās” ir izcils veselības atgūšanas un 
uzturēšanas līdzeklis. Ārsti īpaši iz-
ceļ nūjošanas nozīmi sirds veselības 
uzturēšanā. Izbijušiem skrējējiem 
un dejotājiem patīk, ka nūjošana 
saudzē ceļu locītavas. Datora peles 
stumdītāji atzīst, ka pareiza nūjo-
šana palīdz pret plaukstu un spran-
das sāpēm. Rūdītas biroja žurkas 
uzskata par nepieciešamu sportot 
svaigā gaisā, tādējādi ieelpojot vai-
rāk skābekļa. Turklāt jāuzsver, ka 
domāšanu izraisa ne vien zināmi 
žurnāli, bet arī labāka asinsrite. Pēc 
traumām un nopietnām slimībām 
nūjošana ļauj pamazām atgūt fizis-
ko formu. 

Nūjošana cilvēku aizved uz 
vietām, kur citādi neiegrieztos un 
sniedz citādu pieredzi, kāda ieras-
ta, brīvdienas baudot caur mašīnas 
logu vai uz velosipēda. Ja velosipēds 
mūs aizved tur, kur ar auto nebrau-
cam, tad nūjas parāda pasauli, ko 
neredz pedāļu minēji.

Nūjojot draugu kompānijā, at-
liek laiks sarunām, bet, ja kompāni-
jas nav, ir liela iespēja nūjojot tādu 
satikt. 

No 13. līdz 15.septembrim Jē-
kabpils pilsētas pašvaldības dele-
gācija viesojās sadraudzības pilsētā 
Lidā Baltkrievijā, lai apmeklētu 
pilsētas 690 gadu jubilejas svinīgos 
pasākumus.

Jēkabpils pilsētas pašvaldību 
pārstāvēja Domes priekšsēdētāja 
vietnieks tautsaimniecības jautāju-
mos Aivars Kraps, izpilddirektors 
Dainis Līcis, juriste Linda Meldrāja, 

sabiedrisko attiecību nodaļas vadī-
tāja Laura Afanasjeva. Kopā ar paš-
valdības delegāciju Lidu apmeklēja 
arī Latvijas Republikas Saeimas de-
putāts Vladimirs Reskājs.

Vizītes ietvaros delegācija guva 
ieskatu Lidas pilsētas un rajona 
uzņēmējdarbības vides attīstībā – 
apmeklēja pilsētas svētku ietvaros 
rīkoto ražojošo uzņēmumu izstādi, 
viesojās Lidas mēbeļu rūpnīcā, Li-

das alus darītavā, kā arī apmeklēja 
2010. gadā uzcelto Ledus halli.

Lidas izpildkomitejas priekš-
sēdētājs Aleksandrs Ostrovskis 
sarunā ar Jēkabpils pilsētas paš-
valdības pārstāvjiem izteica patei-
cību par Jēkabpils pilsētas izrādīto 
cieņu apmeklējot pilsētas svētkus, 
kā arī aicināja veidot ciešākus eko-
nomiskos sakarus un sekmēt pie-
redzes un zināšanu apmaiņu starp 

pašvaldībām.
Lidas pilsētai ir vairāk nekā 40 

sadraudzības partneri, no tiem daļa 
apmeklēja arī Lidas pilsētas svēt-
kus. Sadraudzības līgums starp Jē-
kabpili un Lidu noslēgts 2005. gada 
1. jūlijā.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Jēkabpils Sporta centrs
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Par šīm un citām aktualitātēm lasiet arī www.jekabpils.lv

Kāpēc iedzīvotājiem ir izdevīgi 
šķirot atkritumus?

Kāpēc šķirot, ja mašīna visu ved kopā?

Kur man likt sašķirotos atkritumus?

Kļūdās atšķirojot atkritumus un sagatavojot 
izmešanai konteinerā

Plastmasas iepakojuma šķirošana

Stikla iepakojuma šķirošana

Papīra iepakojuma šķirošana

Elīna Serkova
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējo gadu laikā arvien skaļāk 
tiek runāts par atkritumu šķiroša-
nu. Dažreiz šķiet, ka tas ir aktuāli 
tiem, kuri „aizdegušies” ar šo ideju. 
Ko tad es? Kam man tas vajadzīgs? 
Tā domā daudzi un atrunājas, ka 
nav ērti, jo nav tuvumā konteineru, 
kur to var realizēt... Un ir daļa ie-
dzīvotāju, kas saka: „Ko tad dod tas 
mans mazumiņš, ja mani kaimiņi 
nešķiro?” Tomēr dod, un tam ir liela 
nozīme ne tikai, lai saudzētu dabu, 
bet arī atspaidotu naudas maciņu 

maksājot par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu.

SIA „Jēkabpils pakalpojumi” ai-
navu tehniķe Inguna Avotiņa stās-
ta, ka šobrīd Jēkabpils pilsētā no 
visiem sadzīves atkritumiem tiek 
atšķiroti tikai 8%. Savukārt Eiropas 
Savienības regulās ir noteikts, ka 
2015. gadā no visiem sadzīves atkri-
tumiem būs jāatšķiro 50%. „Jēkab-
pils pilsētas iedzīvotājiem ir ļoti jā-
piestrādā pie atkritumu šķirošanas. 
Šķirot atkritumus ir ļoti vienkārši, 
tie jāatšķiro un jānovieto tiem īpaši 
paredzētajos konteineros ( skat. at-
tēlu). Kopumā tiek atšķirots stikls, 
plastmasa, papīrs, kartons un plēve.

Ainavu tehniķe Inguna Avo-
tiņa stāsta, ka iedzīvotāji bieži ir 
neizpratnē- es šķiroju atkritumus, 
bet jūs vedat tos kopā ar sadzīves 
atkritumiem vai arī vedat visus 
šķirotos atkritumus kopā! „ Atšķi-
rotie atkritumi nekad netiek vesti 
kopā ar sadzīves atkritumiem, pēc 

šķirotajiem atkritumiem tiek sūtī-
ta speciāla mašīna, kas vizuāli ne 
ar ko neatšķiras no sadzīves atkri-
tumu transporta. Taču tas, ka šķi-
rotie atkritumi- papīrs, plastmasa, 
stikls tiek vesti kopā, tā ir taisnība, 
jo mēs tāpat vēlreiz pāršķirojam jau 
sašķirotos atkritumus, lai izvairītos 

no tā, ka klāt ir piemesti sadzīves 
atkritumi. Piemēram, mēneša laikā 
no iedzīvotāju šķirotajiem atkritu-
miem tiek atšķiroti vēl 90 konteine-
ri un aizvesti uz poligonu kā sadzī-
ves atkritumi.”

Jēkabpils pilsētā privatizēja-
mais SIA „JK Namu pārvalde” ir 
uzstādījusi kopumā 125 konteine-
rus šķirotajiem atkritumiem. Pa-
pildus šādi atkritumu konteineri 
atrodas arī uzņēmumos, bērnudār-
zos, pie veikaliem. „Ja kādas mājas 
iedzīvotāji vēlas pie savas mājas 
izvietot šādu konteineru, tad jāor-
ganizē mājas iedzīvotāju sapulce 
un par to jāvienojas. Pēc SIA „JK 
Namu pārvalde” rakstiskas vēstules 

saņemšanas SIA „Jēkabpils pakal-
pojumi” šādus konteinerus izvietos 
norādītajās adresēs,” informē SIA 
„Jēkabpils pakalpojumi” ainavu 
tehniķe Inguna Avotiņa.

Tāpat viņa informē, ka pilsētā ir 
vairākas lielgabarīta atkritumu no-
vietnes. Par atkritumu novietošanu 
šajos laukumos maksā gan iedzīvo-
tāji, gan pašvaldība. 

Liegabarīta atkritumus Jē-
kabpils pilsētā iedzīvotāji var 

novietot šādās adresēs: Viesī-
tes ielā 47/49; Mežrūpnieku ielā 
6; Latgales ielā 55; Pils raj.12; 
Nameja iela 30; Nameja iela 14; 
Palejas iela 9; Rīgas iela 190A; 
Celtnieku ielā 15/17.

Šķirotos atkritumus Jēkabpils 
pilsētas iedzīvotāji un uzņēmēji var 
nogādāt arī vairākos šķirošanas lau-
kumos Jēkabpils pilsētā.

• šķirošanas konteinerā drīkst mest tikai tīru iepakojumu bez pārtikas produktu atliekām. Nav nepieciešams 
iepakojumu mazgāt ar trauku mazgāšanas līdzekli, pietiks, ja to rūpīgi izskalosiet ar ūdeni,

• pirms izmešanas plastmasas pudeles saplaciniet, lai tās aizņemtu mazāk vietas un konteiners nepiepildītos  
tik ātri,

• plastmasai paredzētajā konteinerā drīkst mest tikai iepakojumu. Tajā nedrīkst mest plastmasas rotaļlietas un 
sadzīves priekšmetus, kā arī vienreiz lietojamos traukus.

• šķirošanas konteinerā drīkst mest tikai tīras stikla burkas un pudeles bez pārtikas produktu atliekām. Nav 
nepieciešams iepakojumu mazgāt ar trauku mazgāšanas līdzekli, pietiks, ja to rūpīgi izskalosiet ar ūdeni,

• stikla pudeles un burkas var būt ar etiķetēm un alumīnija foliju. Pārstrādes procesā tā tiks atdalīta,
• stiklam paredzētajā konteinerā drīkst mest tikai iepakojumu. Tajā nedrīkst mest porcelāna un stikla traukus, 

spoguļus, logu stiklu, spuldzes.

• šķirošanas konteinerā drīkst mest tikai tīru un sausu papīra un kartona iepakojumu bez pārtikas produktu 
atliekām,

• papīram un kartonam paredzētajā konteinerā drīkst mest kartona kastes, avīzes, žurnālus, brošūras, katalo-
gus un citus reklāmas materiālus, kas nav laminēti,

• atsevišķās vietās papīram paredzētajos konteineros drīkst mest arī kartona dzērienu iepakojumu (t.i., tetrapa-
kas). Seko līdzi informācijai uz konteineru uzlīmēm!

• pirms izmešanas kartona kastes un dzērienu iepakojumu saplaciniet, lai tas aizņemtu mazāk vietas un kontei-
ners nepiepildītos tik ātri.

           /ZALAIS.LV/

Jāņem vērā, ka ar stiklu tiek 
saprastas stikla burkas un pudeles, 
bet ar plastmasu- PET pudeles, kas 
ir tukšas un saplacinātas un cietās 

plastmasas (HDPE) iepakojums, 
bet ar papīru- avīzes, žurnāli, papī-
ri, bukleti, kā arī kartona kastes.”

Izplatīts arī uzskats, ka iepakojums pirms izmešanas konteinerā ir jāizmazgā un jāizžāvē, kaut pilnībā 
pietiek ar to, ja iepakojums tiek atbrīvots no pārtikas atlikumiem un vienkārši izskalots, jo pārstrādes procesā 
materiāls tiek attīrīts, mazgājot vai karsējot.

          /zalais.lv/

Lai kliedētu dažādas neskaidrības un maldus, publicējam instrukciju atkritumu šķirošanai un sagatavošanai 
izmešanai konteinerā:

Varētu šķist, ja iedzīvotājs ir sā-
cis atkritumu šķirošanu, pirmais so-
lis ir sperts un process tālāk notiek 
pats par sevi. I. Avotiņa uzsver, ka 
cilvēki bieži vien kļūdās atšķirojot 
atkritumus, jo nav nosakāma ražo-

tā iepakojuma izejviela. Piemēram, 
mums visiem labi zināmais krējuma 
trauciņš nebūs plastmasas izstrādā-
jums. Šis trauciņš jānovieto pie ko-
pējiem sadzīves atkritumiem.

Pilsētas iedzīvotājiem, kuri ir 
uzsākuši šķirot atkritumus, jāņem 
vērā, ka svarīgi ir ne tikai pareizi 
atšķirot atkritumus, bet arī pareizi 

tos sagatavot novietošanai kontei-
nerā. Ļoti svarīgi ir atšķirojamo ma-
teriālu atbrīvot no ēdiena atliekām. 
Pietiek, ja tas tiks izskalots.

Attēlā redzamais konteiners domāts stikla un 
plastmasas šķirotajiem atkritumiem

SIA „Jēkabpils pakalpojumi” transports atgādā atšķirotos atkritumus 
uz Raiņa ielu 83, kur tie vēlreiz tiek pāršķiroti

Stikla iepakojumu (burkas un pudeles), makulatūru, kartonu, PET, pudeles, plēvi, luminiscētās 
dienas spuldzes bez maksas pieņem atkritumu šķirošanas laukumā Raiņa ielā 83. 

Nolietoto elektropreci ( neizjauktu) pieņem atkritumu šķirošanas laukumā Zemgales ielas 24/1.

Ir ļoti daudz gadījumu, kad cil-
vēki ļaunprātīgi šķiroto atkritumu 
konteinerā met pilnīgi neatbilsto-
šas lietas, kas „sabojā” to cilvēku 
pieliktās pūles, kas ir atkritumus 
atšķirojuši. Arī apskates laikā Rai-
ņa ielā 83 atbrauca SIA „Jēkabpils 

pakalpojumi” automašīna un bēra 
ārā šķirotos atkritumus. Darbinieki 
ar bažām lūkojās, vai cilvēki bijuši 
godprātīgi un konteineros likti tikai 
šķirošanai derīgie materiāli. Šoreiz 
krava bija atbilstoša- tā nākusi no 
kāda Jēkabpils pilsētas lielveikala.

„Latvijas iedzīvotāji ir ļoti labi informēti par atkritumu šķirošanas 
un pārstrādes nepieciešamību, taču mēdz kļūdīties, atšķirojot pārstrā-
dājamus atkritumus no nepārstrādājamiem un sagatavojot materiālu 
izmešanai konteinerā. Tas secināts, aptaujājot vairāk nekā 3000 vides 
izglītības spēles «Zaļā punkta distance», kura 2013.gada vasarā apceļo-
ja desmit Latvijas pilsētas, dalībniekus.”

      /zalais.lv/

Vairāk informācijas par šķirošanas laukumiem Raiņa ielā 83 un Zemgales ielā 24/1:  
SIA „Jēkabpils pakalpojumi”: Tālr. 29361403, 65237660.
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atkritumu šķirošanas satcija Jēkabpilī, Zvaigžņu ielā 1b

poligons „Dziļā vāda”

2011. gada decembrī ekspluatā-
cijā tika nodota atkritumu šķiroša-
nas satcija Jēkabpilī, Zvaigžņu ielā 

1b. 2012. gadā no sadzīves atkri-
tumiem tika atšķirotas193 tonnas 
otrreiz izmantojamās izejvielas, 

2013. gadā tiek plānots atšķirot ap 
700 tonnām.

Jēkabpils pilsētā ir daudz pozi-
tīvo piemēru- cilvēku, kuri apzinās 
nepieciešamību atkritumus šķirot. 
Sia „JTES” valdes priekšsēdētājs 
Pēteris Batarags ir viens no tiem, 
kas atkritumu šķirošanā saskata 
lietderīgumu: „Atkritumus šķiroju 
jau trīs gadus. Varu teikt, ka šķirot 
atkritumus ir ekonomiski izdevī-
gāk, nekā to nedarīt. Kad atšķiroju 
atkritumus un tos nododu, sadzīves 
atkritumu maiss knapi piepildās, 
līdz ar to arī jāmaksā ievērojami 
mazāk. Domāju, ka pilsētā vajag 
vairāk tādus šķiroto atkritumu 
pieņemšanas punktus, kā arī būtu 
labi, ja tie strādātu sestdienās.” P. 
Batarags atzina, ka atkritumu šķi-
rošanas prakse tiek īstenota arī viņa 
uzņēmumā.

Ir vismaz trīs iemesli, kāpēc ir 
izdevīgi un arī svarīgi šķirot un pār-
strādāt iepakojumu: 

Pirmkārt, atšķirojot iepakoju-
mu no sadzīves atkritumiem, mēs 
samazinām kopējo apglabājamo at-
kritumu daudzumu, kas uz visiem 
laikiem nonāk atkritumu poligonā. 
Iepakojums veido apmēram 30 % 
no mājsaimniecības atkritumiem, 
bet, ja pieskaitām arī citus pārstrā-
dājamos atkritumus – nolietotās 
elektropreces, baterijas, autoriepas, 
bioloģiskos atkritumus, tad pār-
strādājamo atkritumu daudzums 
izaug līdz 70 %, bet noglabājami 
būtu vien 30% no mājsaimniecības 
atkritumiem. 

Otrkārt, atšķirojot pārstrādā-
jamos atkritumus no kopējās at-
kritumu plūsmas, mēs samazinām 
ikmēneša mājsaimniecības izde-
vumus par atkritumu izvešanu, jo 
sašķiroto atkritumu izvešana ie-
dzīvotājiem ir bez maksas, bet par 
sadzīves atkritumu izvešanu un 

apglabāšanu atkritumu poligonā ir 
jāmaksā atkarībā no šo atkritumu 
svara. Ņemot vērā faktu, ka šķiro-
tie atkritumi veido līdz pat 70 % no 
visu mājsaimniecības atkritumu 
svara, cītīgiem šķirotājiem ietaupī-
jums ir nozīmīgs. 

Treškārt, iepakojuma materiā-
lu pārstrāde ļauj taupīt enerģiju un 
dabas resursus. Piemēram, pārstrā-
dei nodotais stikls kūst pie zemākas 
temperatūras nekā nepieciešams 
pirmreizējā stikla ražošanai. Tāpēc 
stikla pārstrādei vajadzīgā enerģija 
ir par 32 % mazāka, savukārt vie-
na tonna otrreiz izmantota papīra 
izglābj 14 kokus. Interesanti, ka 
papīra šķiedru var izmantot līdz 
pat septiņām reizēm, PET materiā-
lu (kas veido plastmasas dzērienu 
iepakojumu un iegūts no neatjau-
nojamā dabas resursa - naftas) līdz 
pat 30 reizēm, bet stiklu pārstrādā 
bezgalīgu reižu skaitu. 

  /www.zalais.lv/

Atkritumus šķirot ir iespējams, 
un tas nemaz nav tik sarežģīti, ja 
vien ir vēlme to darīt. Tikai dau-
dzi saka- ar to nogādāšanu ir kā ir. 
Gan SIA „Jēkabpils pakalpojumi”, 
gan poligona „Dziļā vāda” pārstāvji 
uzsver- ja ir atšķiroto atkritumu ap-
joms, transportu var nosūtīt pilsētas 
teritorijā bez maksas. Ar apjomu 

tiek saprasts- ne mazāk par pus ton-
nu. Šķiet, kur gan man tos tikmēr 
likt?  Varbūt der sadarboties ar ielas 
kaimiņiem, ja dzīvojat privātmājā, ja 
daudzdzīvokļu mājā- varbūt der pa-
domāt par konteineru uzstādīšanu 
šķirotajiem atkritumiem. Lai kur arī 
Jēkabpils pilsētā jūs dzīvotu – iespē-
jas šķirot atkritumus ir ikvienam!

Mīts
Atkritumus šķirot nav nekādas jē-

gas, jo atkritumu savākšanas mašīnas 
visu tāpat saber kopā.

Patiesība
Kā norādīja eksperti, reizēm diem-

žēl patiešām ir situācijas, kad tā notiek. 
Taču tas ir tikai tad, ja, atverot atkritu-
mu konteinera vāku, šoferis redz, ka, pie-
mēram, uz sašķirotā papīra un kartona 
izgāzti kafijas biezumi, skābi kāposti vai 
kartupeļu mizas. Ja tā ir noticis, diem-
žēl viena nevīžas paveiktais ir sabojājis 
pārējo iedzīvotāju darbu. Materiāls ir 
sabojāts, vairs nav derīgs un tāpēc tiek 
iekrauts sadzīves atkritumu konteinerā. 
Pārstrādei derīgs materiāls ir tāds, kurā 
ir ne vairāk kā 15% – 20% sadzīves atkri-
tumu piemaisījumu. Tāpēc katru situāci-
ju šoferis novērtē un sašķirotie atkritumi 
pie kopējiem atkritumiem tiek mesti ti-
kai tad, ja piemaisījumu ir pārāk daudz.

Vēl var gadīties tā, ka neuzmanīgs 
vērtētājs situāciju pārprot, jo šķirotos 
atkritumus atsevišķā, speciāli organizētā 
reisā vāc ar to pašu automašīnu, ko iz-
manto sadzīves atkritumu izvešanai.

Ir pašvaldības, kurās speciālā šķi-
rošanas mašīnā tiek iekrauts gan stikls, 
gan plastmasa, gan papīrs. Arī tas var 
radīt maldīgu iespaidu, ka šķirošanai 
nav nekādas jēgas. Taču jēga ir, jo šādi 
sašķiroto materiālu pēc tam ir vieglāk 
izmantot.

Kā iesaka eksperti – nevajag ticēt 
visam, ko stāsta kaimiņi, ir jāpārliecinās 
pašam, piemēram, pajautājot šoferim, 
kas tiek darīts un kāpēc.

Mīts
Iedzīvotāji nešķiro atkritumus, jo pie 

viņu mājām nav šķirošanai paredzēto at-
kritumu konteineru.

Patiesība
Protams, ka attālums ietekmē mo-

tivāciju. Jo tālāk ir konteiners, jo šķirot 
ir grūtāk. Kā atzīst eksperti, tas būtu 
ideāli, ja pie katras mājas varētu nolikt 
pa šķirošanas konteineru komplektam. 
Tomēr ne vienmēr tas ir iespējams, un 
iemesli ir dažādi, piemēram, tik šaurs 
pagalms, ka tajā nevar izgrozīties atkri-
tumu savākšanas transports.

Kā būtisks iemesls tiek minēti arī 
tādi ekonomiski – ekoloģiskie aspekti 
kā mazs sašķirotā materiāla apjoms vai 

sarežģīta iekļaušana šķiroto atkritumu 
savākšanas transporta maršrutā, kas 
rada lielu degvielas patēriņu ar mazu 
materiāla atdevi.

Kā alternatīva patlaban vairākās 
pašvaldībās ir atkritumu apsaimniekotā-
ju ierīkotie publiskie šķirošanas laukumi 
un punkti.

Mīts
Atkritumus šķirot ir pārāk sarežģīti  

(nepieciešami vairāki konteineri, ne visu 
plastmasu ir vērts atšķirot, u.tml.).

Patiesība
Kā atzīst eksperti, zināmas priekš-

zināšanas ir nepieciešamas, taču tā „nav 
nekāda kosmosa zinātne”.

Pirmkārt, vajag koncentrēties uz 
to, kas ir, nevis, kas nav šķirojams. Un 
šķirojams ir: dzērienu plastmasas (PET) 
iepakojums un cietās plastmasas pudeles 
(tām uz dibena atradīsit atzīmi HDPE vai 
PEHD), tāpat arī stikla iepakojums (bur-
kas, pudeles), papīrs, kartons, žurnāli un 
dzērienu pakas. Pārējam materiālam pa-
gaidām ir vieta sadzīves atkritumos.

Otrkārt, lai šķirotu parasta dzīvokļa 
nelielajā virtuvē, nav nepieciešams nedz 
daudz vietas, nedz vairāki konteineri: pil-
nīgi pietiek ar vienu izturīgāku maisu vai 
spaini, kurā krājams viss šķirojamais. Ja 
pudeles un burkas ir sausas un izskalotas 
no pārtikas atliekām, tās neradīs smaku, 
tāpēc var tikt uzkrātas nedēļām. Kad 
maiss vai spainis pilns, ar to var doties 
uz šķirošanas konteineriem un attiecīgi 
sašķirot uzkrāto materiālu.

Eksperti uzsver, ka svarīgi ir sākt. 
Piemēram, atšķirot papīru. Vai atšķirot 
plastmasu.

Mīts
Atkritumus šķirot nav svarīgi – 

mans kaimiņš to nedara un vispār, ir 
svarīgākas lietas, par ko domāt. Lai vai 
kā, manā dzīvē no tā, vai es šķiroju, vai 
ne, nekas nemainās.

Patiesība
Šis apgalvojums lika ekspertiem pa-

smaidīt.  Jānis Brizga to nokomentēja 
īsi: „Noteikti ir svarīgākas lietas, bet tā 
mēs varam daudz ko nedarīt, jo arī zobus 
mazgāt nav svarīgākā lieta, ko darīt.”

*Avots: 
http://www.bezatkritumiem.lv

Kā informē SIA „Vidusdaugavas 
SPAAO” poligona „Dziļā vāda” ve-
cākais speciālists Jānis Gramanis -  
šajā šķirošanas laukumā no iedzī-
votājiem netiek pieņemti sadzīves 

atkritumi.
J. Gramanis stāsta, ka iedzīvo-

tājiem un uzņēmējiem ir iespējas 
nestandarta vai lielgabarīta sadzī-
ves atkritumus piegādāt uz poli-

gonu „Dziļā vāda” (Mežāres pag., 
Krustpils nov.,). Piegādātie atkri-
tumi tiek nosvērti uz elektroniska-
jiem svariem un pēc tam klientam 
tiek izsniegts čeks.

 Plastmasas iepakojums;
 Papīra un kartona atkritumi;
 Metāla izstrādājumi;
 Stikla atkritumi;
 Koka izstrādājumi;
 Nolietotas elektropreces ( vēlams nejaukt);

 Dienasgaismas spuldzes;
 Baterijas un aklumatori;
 Nolietotas autoriepas 
 ( 1 komplekts no iedzīvotāja);
 Atsrtādātas eļļas un eļļas filtri.

Pozitīvie piemēri

Kāpēc ir izdevīgi šķirot atkritumus?

Nobeigumā

 nešķirotiem sadzīves atkritumiem – 35,82 lati par 
tonnu, ieskaitot dabas resursu nodokli un pievieno-
tās vērtības nodokli;

 būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi ar 
piejaukumiem 39,07 lati par tonnu, ieskaitot dabas 
resursu un pievienotās vērtības nodokli; 

 būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi bez 
piejaukumiem 12,10 lati par tonnu, ieskaitot pie-
vienotās vērtības nodokli; 

 izlietotas riepas no juridiskām personām – 12,10 lati 
par tonnu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Šajā šķirošanas laukumā no iedzīvotājiem bez maksas tiek pieņemti šādi šķirotie atkritumi:

Poligonā „Dziļā vāda” noteikti šādi tarifi: 

Tālruņi uzziņām par šķirošanas laukumu Zvaigžņu ielā 1b un poligonu „Dziļā vāda”: 28363313; 25446901

SIA „Jēkabpils pakalpojumi” 
ainavu tehniķe Inguna Avotiņa uz-
sver, ka visapzinīgākie atkritumu 
šķirotāji ir tieši uzņēmēji. Kā po-
zitīvos piemērus viņa min arī SIA 
„Margret”, „Latgran”, „Kontekss”, 

aptieka „Kolibri AV”, „Depo”, 
„RIMI”, „Beta”, „Huberts”, „ Meis-
tars”, DUS „Virši”, „Sedumi”, „Rīt-
ausma”, „Tops”, kā arī „Jēkabpils 
reģionālā slimnīca” un „Latvijas 
Sarkanais krusts” u.c.
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J A U N I E Š U  A V Ī Z E

Tomu Bahu pazīstu jau kopš 
laika, kad viņš ar savu harizmu 
vēl pildīja JVĢ vēsos gaiteņus. 
Septembra sākumā nejauši sa-
skrējāmies Vecpilsētas lauku-
mā (tā mums tāda ikgadēja tra-
dīcija – pavisam neplānoti sa-
stapt vienam otru uz ielas). Biju 
tiešām patīkami pārsteigta, jo 
iespēja sastapt viņu Latvijā ne-
maz negadās tik bieži. Sarunas 
ar Tomu vienmēr iedvesmo. Kā-
pēc? Jo Toms ir ceļotājs, kurš 
savu galamērķi sasniedz stopē-
jot. Jo tā vietā, lai sūkstītos par 
pārestībām, viņš ir izvēlējies 
būt laimīgs. 

Arta – Kas tu esi, Tom?
Toms – Es esmu cilvēks. Tāds 

pats kā visi citi. Ne ar ko īpašu no 
pārējiem neatšķiros, vismaz fiziski. 
Es esmu mākslinieciskas dabas cil-
vēks. Esmu svaigēdājs, esmu mūzi-
ķis, esmu dzejnieks. Dažādos mirk-
ļos un dažādās situācijās es varu būt 
kaut kas cits.

Arta – Pastāsti man vairāk 
par svaigēšanu. Kāpēc tu to 
dari un cik ilgi? 

Toms – Pamatā es to daru vese-
lības saglabāšanas dēļ. Es uzskatu, 
ka mēs esam tas, ko mēs ēdam. Un 
dabā viss ir iekārtos tā, ka mums 
nekas nav jāgatavo vai jāapstrādā. 
Svaigēdājs esmu no šī gada sākuma, 
bet ar biežiem pārtraukumiem, jo 
tas nav viegli, kad man apkārt pilnī-
gi visi ēd citādāk. Šobrīd jau gandrīz 
mēnesi esmu svaigēdājs bez manā-
miem pārtraukumiem. Kopš ēdu 
termiski neapstrādātus produktus, 
esmu mazāk slinks, esmu priecī-
gāks un pozitīvāks.

Arta – Vai tiešām tev nekad 
negribas, piemēram, picu? 

Toms – Nē, it īpaši tagad. Bija 
tā, ka pirms kādām četrām dienām 
es saēdos bulciņas (jā, arī šobrīd 
mazliet piekopju vecos paradumus, 
bet tas nav tik būtiski), un tad man 
bija neliela depresija no cukura dau-
dzuma organismā. Es ļoti izjūtu 
to, kā pārtika iedarbojas uz manu 
ķermeni. Tieši tāpat kā notīm un 
mūzikas skaņām, arī ēdienam ir 
sava frekvence. Ir augstas un ze-
mas frekvences ēdiens. Un augstas 
frekvences ēdiens ir dzīvs. Tāds, 
kas nav cepts, tāds, kas nav noga-
lināts. Vienkārši runājot – es apēdu 
picu, un es pēc pāris stundām jūtos 
bēdīgs. Es apēdu divus ābolus, pēc 
pāris stundām es jūtos priecīgs. 

Arta – Ko īsti tu ēd? No ābo-
liem vien taču nevar visu laiku 
pārtikt. 

Toms – No rīta es apēdu brie-
dinātas auzu pārslas ar banāniem 
vai jebkuriem citiem augļiem. Vēl 
pielieku arī dateles klāt kā dabīgo 
saldinātāju. Pārslām kanēli var uz-
bērt, var pierīvēt ābolu klāt. Nesen 
es nopirku dateles ar sēra dioksīdu, 
kas ir konservants E220. Tiešām! 
Šodien par to palasīju, un nekas 

labs tur nebija rakstīts.  Mēdz izrai-
sīt bronhītu, astmu un tamlīdzīgas 
slimības. Un es izlēmu, ka iespēju 
robežās es pirkšu tikai bioloģisku 
pārtiku, pats arī kaut ko audzēšu. 
Es vienmēr saku, ka labāk ietaupīt 
uz biksēm nekā uz veselību. Un es 
zinu, ka pienāks diena, kad es to 
nenožēlošu. Ēdu arī riekstus, lē-
cas, dažādas pupiņas, visu, ko var 
briedināt. Piemēram, skaties, tur 
zemesrieksti iemērkti ūdenī. 

Šajā brīdī Toms man pasniedz 
bļodiņu ar ūdenī briedinātiem ze-
mesriekstiem un aicina pagaršot. 
Esmu sajūsmā, tik dzīva, sulīga 
un svaiga garša! Šķiet, Toms būs 
mani pārliecinājis, ka supergaršīgi 
ir ne tikai sālītie riekstiņi skārda 
bundžiņās.

Toms – Neesmu pārliecināts, 
ka arī nākotnē es būšu svaigēdājs 
par visiem 100%, bet zinu, ka ļoti 
rūpēšos par savu veselību, tieši tā-
pat kā es to daru arī tagad. Šobrīd 
gribu pilnībā attīrīt savu ķermeni, 
lai saprastu, ko īsti es vēlos. Manu-
prāt, ir jāizmēģina dažādas pilnīgi 
pretējas lietas, lai varētu atrast 
savu zelta vidusceļu. 

Arta – Savu vidusceļu esi at-
radis arī mūzikā?

Toms – Pagaidām nē, bet esmu 
ļoti, ļoti tuvu. Vēl aizvien es sevi at-
tīstu, mācos jaunas dziesmas, melo-
dijas, mācos jaunas emocijas. 

Arta – Mūzikas skolā tu mā-
cījies spēlēt kontrabasu. Vai tu 
spēlē šo instrumentu arī šobrīd?

Toms – Neesmu spēlējis kopš 
tās dienas, kad pametu mūzikas 
skolu. Ir gadījies Polijā nedaudz uz-
spēlēt. Nav sanācis, nav bijusi pie-
eja instrumentam. Bet es ticu, ka 
tam tā vienkārši ir jābūt. Tad, kad 
es beidzot tikšu pie kontrabasa, es 
sapratīšu, kāpēc visu šo laiku man 
viņa nebija. 

Arta – Minēji, ka esi arī 
dzejnieks. Zinu, ka skolas laikā 
tu daudz rakstīji. Kā ir tagad?

Toms – Es pēdējā laikā vairs 
nerakstu. Kopš es ceļoju, neko jau-
nu neesmu radījis. Vecie dzejoļi visi 
ir zuduši, man nekā nav. Varbūt šur 
tur ir kāds, uz kādas lapiņas pie 
draugiem. Daudzus publicēju drau-
giem.lv vecajā profilā, kuru es izdzē-
su, neko nesaglabājot. Bet man nav 
žēl. Uzskatu, ka mēs visi dzīvojam 
mirklīgi. Vienmēr jau var radīt vēl. 
Vienmēr kaut kad būs kāda jauna 
emocija, kas radīs jaunas rindiņas, 
jaunu melodiju. Jebkuras mākslas 
pamatā ir emocijas. Piemēram, ja 
tev skolā liek uzrakstīt dzejoli, tad 
tu koncentrējies uz to emociju, ka 
tev ir jāraksta un viss. Labi, tas dze-
jolis būs, bet kāds viņš būs? Kaut ko 
labu un spēcīgu var radīt tikai spē-
cīgu emociju iespaidā. 

Arta –Tu bieži ceļo. Arī ce-
ļošana noteikti izraisa spēcīgas 
emocijas. Kā tu nonāci līdz šā-
dam dzīvesveidam? 

Toms – Pēc JVĢ absolvēšanas 
es iestājos Kultūras koledžā, aktie-
ros. Pagāja kāds laiks un sapratu, 
ka mani tas vairs neinteresē. Un 
kāpēc kaut ko darīt, ja tas mani ne-
interesē? Tad arī es sāku ceļot. Biju 
daudzās valstīs, kas ir pa ceļam 
no Latvijas līdz Spānijai. Spānija 
ir tālākais punkts, kur esmu bijis. 
Jā, biju arī Anglijā. Visa ceļošana 
sākās, kad iepazinos ar Reini, kurš 
nu jau ir mans labākais draugs. 
Mums ir kopīgas intereses, īpaši 
jau mūzika, ģitārspēle un dziedā-
šana. Mūsu pirmā doma bija stopēt 
uz Amsterdamu. Mēs tikām līdz 
Varšavai, kur iepazināmies ar ielu 
muzikantiem, viņi bija no Gdaņs-
kas. Puiši uzaicināja mūs ciemos, 
un nākošajā dienā mēs jau bijām 
Gdaņskā. Pēc pirmā vakara šajā 
pilsētā, kad spēlējot uz ielas ģitāru, 
čeholā sameta labi daudz naudas, 
sapratu, ka tev var dzīvot cepuri 
kuldams. Tā nu mēs tur pavadījām 
kādus trīs mēnešus. Dzīvojām hos-
telī, bijām ielu muzikanti, izklaidē-
jāmies. Kādā brīdī tomēr tikām arī 
līdz Amsterdamai.  Ziemā braucām 
atpakaļ uz Latviju, jo spēlēšanai uz 
ielas bija pārāk auksts, bet pavasarī 
atkal nokļuvu Polijā. Es ļoti daudz 
laika pavadīju tieši tur. Mums ar 
draudzeni kādu laiku tur bija arī 
dzīvoklis. Šogad pavasarī kopā ar 
draudzeni aizbraucām uz Spāniju. 
Ļoti patika tieši daba. Bija arī kas 
tāds, kas nepatika. Piemēram, tur 
stopētājus mašīnās pārsvarā ne-
uzņem, un mums Spānijā policisti 
atņēma ģitāras, jo ielu muzicēša-
na vairākās pilsētās ir aizliegta ar 
likumu. Tāpat arī Amsterdamā ir 
savādi likumi. Piemēram, policisti 
lūdza mums aizvērt čeholu, kurā 
cilvēki meta naudu, jo tas līdzinās 
ubagošanai. Vai arī, pēc policistu 
lūguma, Amsterdamas slavenākajā 
parkā Vondelpark muzicēšanas vie-
ta bija jāmaina ik pēc 30 minūtēm. 
Nezinu, kāpēc tā. 

Arta – Vai, muzicējot uz ie-
las kādā svešā valstī, jūs izpil-
dāt arī latviešu dziesmas?

Toms – Jā, visvairāk no lat-
viešiem mēs spēlējam Prāta Vētras 
dziesmas. Un cilvēkiem patīk! Tas, 
ko tu dari ar prieku, tas noteikti 
patiks arī citiem. Arī tad, ja neviens 
nesaprot, ko mēs tur dziedam.

Arta – Kas ir tas, ko tu kā 
ceļotājs, ieliec savā ceļasomā 
pirmo?

Toms – Ūdens un āboli. Pats 
svarīgākais ir ūdens un gaiss, pēc 
tam seko ēdiens, un tikai tad seko 
drēbes. 

Arta – Kā tu domā, kas 
tavā dzīvē būs mainījies pēc 15 
gadiem?

Toms – Es esmu ceļotājs pēc 
dabas, piedzīvojumu meklētājs. Ne-
domāju, ka palikšu uz dzīvi Jēkab-
pilī, es vispār šaubos, ka man dzīvē 
būs tāda viena vieta, kur apmetīšos 

uz palikšanu. Neticu, ka es varētu 
gadiem nodzīvot un nostrādāt vie-
nā vietā. Savu nākotni es izkārtošu 
tā, lai es varētu brīvi pārvietoties 
tad, kad es vēlos būt tur, kur es vē-
los būt. Es ticu, ka viss, ko tu vari 
iedomāties kā sasniedzamu, ir sas-
niedzams. Zinu, ka es jau būšu sa-
kārtojis savu dzīvi, turpināšu attīs-
tīties, izpētīt un uzzināt, piedzīvot, 
izdzīvot un pieredzēt. Pagaidām 
mana dzīve ir vēl tādā pārejas pos-
mā. Es uzskatu, ka jebkurš mirklis 
ir jāizbauda, arī tad, ja tu vēl neko 
neesi sasniedzis. Neviena darbība 
nav izdarāma līdz galam. Pilnīgi 
viss ir tikai process.

Arta Veigure

• Septembris bija pilns atkal-
redzēšanās prieka, iepazinām 
viens otru un atkal satikām sko-
lu un augstskolu gaiteņos.

• Septembrī Jēkabpils pilsētā un 
visās skolās tika atzīmētas dze-
jas dienas.

• Septembra mēnesī Jēkabpils 
Valsts ģimnāzijas klašu kolektīvi 
apmeklēja galeriju ‘’MANS’S’’.

• Jēkabpils Valsts ģimnāzijā sep-
tembrī notika arī adeptācijas pa-
sākumi 7.klasēm un 10.klasēm 
ar nosaukumu „Draugs,mūsu 
pulkā nāc!”

• 2-9.oktobrim Jēkabpils Vasts 
ģimnāziju un Jēkabpili apcie-
mos skolēni no Beļģijas, no-
tiks dažādi skolu sadarbības 
pasākumi.

• 3.oktobrī Jēkabpils Valsts ģim-
nāzijā tiks atzīmēta Skolotāju 
diena, kuras laikā 12.klases un 
citi skolas kolektīvi padarīs die-
nu īpašu mīļajiem skolotājiem.

• 6.oktobrī Jēkabpils Valsts ģim-
nāzija svin savu dzimšanas 
dienu, svētki arī skolēniem un 
skolotājiem.

• 7-11.oktobrim Jēkabpilī un Jē-
kabpils skolās notiks Karjeras 
nedēļa. Plašāka informācija – 
www.jekabpils-jauniesi.lv 

• 3.Oktobrī  plkst 14:00 Jēkabpils 
Agrobiznesa koledžā Pasākums 
veltīts Skolotāju dienai.

• 9.Oktrobrī  plkst 11:00 – 16:30 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā 
Karjeras Nedēļas pasākumi.

• No  14.Oktrobra līdz 17.Ok-
tobrim Jēkabpils Agrobiznesa 
koledžā Iepazīšanās pasākumi  
1.kursiem 

• No 21.Oktobra Līdz 25.Ok-
tobrim Jēkabpils Agrobiznesa 
koledžā Audzināšanas stundas 
grupās „Jēkabpils Agrobiznesa 
koledžai – 86 ”.

REDAKTORES SLEJA

KAS NOTIKA-KAS NOTIKSCILVĒKS, KAS IEDVESMO

Man ilgi trūcis miera. Vēlējos 
pierakstīties vizītē pie tā, lai paru-
nātos par satrukuma līmeni augsto. 
Pateicoties eksāmeniem, pārmai-
ņām, zaudējumiem. Miers varētu 
man dod atbildes kā labāk un kā 
labāk ne. Lai saka kāpēc ir un nevis 
nav? Lai sniedz man ateraksiju, šo 
stāvokli, kad dvēselē iestājas pilnīgs 
miers. Ir izskrieta vasara. Izskriets 
tik daudz, ka vajag atelpu. Mierīgu-
ma laikmetu. Lietainu, padrūmu , 
bet tik ļoti laimīgu. Un mēs tomēr 
satikāmies. Viņš atnāca un apsēdās 

man blakus. Un tas ir kaut kas pa-
visam jauns. 

Lēnās pastaigas ir skaistākas, 
ievērojot jaunus māju jumtus, kucē-
nus sētā. Miegs ilgāks, kaut stundu 
skaits neminīgs, jo baudīts.  Mūzika 
nedaudz skaistāka, ievērojot katru 
tonalitātes maiņu. Grāmatas piepil-
dītākas, jo katrs teikums ir idejiska 
virzība. Mēs paši klusāki, jo galva 
piepildītāka. Dzīve vienkārši bau-
dāmāka, jo katrs mirklis ir mazs 
stāsts.

Ieva Deņisova 

Jēkabpils jauniešu izdevums #34 2013.gada septembris

Dzīve procesos, uz autoceļiem un mākslā
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12.septembrī notika skatu-
ves runas konkurss „Zelta sie-
tiņš”, kurā piedalījās vairākas 
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 
skolnieces. Šī gada konkurss 
bija pulcējis kopumā vairāk kā 
40 dalībniekus trijās vecuma 
grupās. Viena no tām-Jana Jus-
te savā vecuma grupā ieguva 
augstāko novērtējumu-‘’Zelta 
sietiņu’’, kurš šogad simbo-
liski atainots kā māla šķīvis. 
Lūdzu padalīties šī konkursa 
dalībnieces-Janu un Aneti ar 
iespaidiem par konkursu un 
literatūras,kā arī dzejas, nozī-
mi viņu dzīvē kopumā.

‘’Šķiet nedaudz dīvaini, bet 
maza es lasīju nelabprāt, šobrīd 
mācības un ārpusstundu nodarbī-
bas aizņem lielāko daļu mana lai-
ka, tāpēc lasīšanai un literatūras 
baudīšanai brīvie brīži gadās arvien 
retāk, ar literatūru saskaros vairāk 
literatūras stundās un mājās, kad 
jālasa uzdotais. 

Septembris - dzejas mēnesis 
ir laiks, kad visvairāk pievēršos 
dzejai. Tieši dzeja mani apbur un 
aizrauj, jo jau dažos dzejas pantos 

dzejnieks ir atklājis veselu „stāstu” 
ar sākumu un nobeigumu, ar ļoti 
dziļu un ne vienmer uzreiz saprota-
mu domu, kad mācos kādu dzejoli, 
sēžu pat stundām ilgi, lai saprastu, 
ko dzejnieks īsti ir gribējis pateikt, 
par ko tieši ir viņa rakstītais un kas 
jādara man, lai spētu atklāt dzejoļa 
būtību.

No dzejniekiem tuva man ir  
Aspazija un tieši viņas rakstīto dze-
joli es skaitīju Raiņa piemiņai vel-
tītajā konkursā „Zelta sietiņš”. Par 
šo konkursu uzzināju mazāk kā ne-
dēļu pirms paša konkursa norises, 
tomēr ilgi nedomājot piekritu pie-
dalīties, neskatoties uz laika trūku-
mu un to, ka jāuzstājās ar Aspazijas 
vai Raiņa rakstītu dzejoli, un pašas 
izvēlētu prozas darbu par Raiņa 
bērnību. Vēl līdz pēdējam brīdim 
biju pilna satraukuma un nezināju 
vai man izdosies līdz galam iznest 
tekstu tā, kā biju to iecerējusi.

Pēc konkursa varēju skaisti pa-
vadīt silto dienu Berķenelē, Raiņa 
mājā. Diena bija jauka un izdevu-
sies, mūs lieliski uzņēma un cienā-
ja ar zāļu tēju, rupjmaizi ar medu 
kā arī ar gardu kliņģeri. Baudījām 

cienastu un skaisto apkārtni. Ne-
ilgi pirms apbalvošanas pat pieda-
lījāmies nelielā iestudētā ludziņā. 
Lielisks pasākums, kas radīja pa-
tīkamas rudens un dzejas dienu 
noskaņas! Uz šo konkursu braucu 
lai piedalītos, baudītu un uzva-
ra nāca man kā liels un patīkams 
pārsteigums.’’Jana Juste

‘’Pārdomas ir varens un piln-
vērtīgs pašizziņas ierocis katram, 
kurš prot pienācīgi aptvert un iz-
lietot to sniegtās apjausmas. Tieši 
literatūra, proza un dzeja liek do-
māt man. Mūsdienās ir ļoti daudz, 
dažādu rakstnieku, grāmatu, ir tik 
daudz dažādu domāšanas veidu, 
ka mums grūti kaut ko izvēlēties. 
Kā mēs kaut ko varam izvēlēties 
un atrast sev tuvāku? Lasot! Arī 
es agrāk vēl neapzinājos, kas man 
patīk. Noteikti zinu, ka fantastikas 
literatūra mani nesaista. Labprāt 
lasu biogrāfijas, romānus un nove-
les, kas ataino dzīves kopsakarības 
un cilvēku attiecības. Literatūrai 
nav jāuzdzen miegs! Jālasa, tas, kas 
interesē!

Vēl pirms dažiem gadiem nedo-
māju, ka mani varētu interesēt dze-

ja. Līdz ar piedalīšanos skatuves ru-
nas konkursos manas rokās biežāk 
atrodas dzejas krājumi. Arī ar tiem 
nav tik vienkārši- ir jāatrod tas, kas 
uzrunā. Lasīšana palīdz veidot savu 
viedokli objektīvāku un daudzpusī-
gāku, tā palīdz mūsos atmodināt un 
iekvēlināt dusošās spējas, piemē-
ram, loģiski izteikt savas domas.

12. septembra dienu veltīju 
skatuves runas konkursam „Zelta 
sietiņš”, kas notika Raiņa mājās 
Berķenelē. Bija jāsagatavo prozas 
fragments un dzeja. Lai gan neiegu-
vu laureāta apbalvojumu, pavadītā 
diena bija skaista un interesanta. 
Protams, priecājos par skolasbied-
reni Janu Justi, kura tika atzīta 
par labāko savā vecuma grupā un 
ieguva „Zelta sietiņu”. Tā man bija 
jauna pieredze.

P.S.- šobrīd lasu Mišela de Mon-
tēņa esejas „Raudzes”, kas māca- 
„Visskaistākās mūsu gara izpaus-
mes ir nesaspringtākās un dabiskā-
kās, labākās nodarbes- tās, kurām 
nododamies bez piespiešanās!” 

Anete Patrīcija Pavlova

Jēkabpils Agrobiznesa kole-
džā darbojas audzēkņu Pašpār-
valdes Reglaments, kas nosaka 
Pašpārvaldes darbības mērķus, 
uzdevumus, darbības organizā-
ciju, tiesības un pienākumus. 
Pašpārvalde aktīvi iesaistās 
skolas aktuālo jautājumu izska-
tīšanā un risināšanā sadarbībā 
ar skolas administrāciju, iesais-
tās stipendiju komisijas darbā, 
kultūras un sporta pasākumu 
organizēšanā skolā un ārpus 
tās. Pašpārvalde iesaistās izglī-
tojamo disciplīnas pārkāpumu 
jautājumu risināšanā, informē 
administrāciju par izglītojamo 
problēmām un vajadzībām.
Izglītojamajiem, darbojoties Paš-
pārvaldē, tiek veicināta:
• izglītojamo līdzatbildība skolas 
uzdevumu īstenošanā,
• izpratne par saviem pienākumiem 
un tiesībām,
• iniciatīva un patstāvība.
Pašpārvaldes darbības rezultātā uz-
labojas izglītojamo disciplīna, sav-
starpējās saskarsmes kultūra, tiek 
sekmēts radošums un atbildīgums. 
Pašpārvaldē darbojas izglītojamie 
no visām mācību grupām. Katru 
gadu audzēkņi un audzēkņu paš-
pārvaldes pārstāvji piedalās Jēkab-
pilī organizētajos pasākumos:

1. Jēkabpils jauniešu konferencē,
2. Katru mēnesi piedalās diskusijās 
Jēkabpils bērnu jauniešu centrā.
2013. gada rudenī pašpārvaldes 
pārstāvji piedalījās Inovāciju akadē-
mijā Ogrē, kuras mērķis bija  akti-
vizēt profesionālās izglītības iestāžu 
audzēkņu pašpārvalžu darbību sko-
lā, novados, reģionos un radīt nosa-
cījumus inovatīvu resursu izmanto-
šanai profesionālās izglītības iestā-
žu audzēkņu pašpārvalžu darbībā.
Ieguvumi:
1. Iespēja satikties un iepazīties 
ar Latvijas profesionālo skolu 
jauniešiem.
2. Piedalīties interesantās 
nodarbībās.
3. Iegūt daudz jaunu un interesantu 
ideju, lai uzlabotu mūsu skolas paš-
pārvaldes darbu.
2013. gada janvārī audzēkņu paš-
pārvalde piedalījās republikas mē-
roga pasākuma „Biznesa plānu kon-
kurss” organizēšanā un vadīšanā.

Katru gadu audzēkņu paš-
pārvaldei rodas jaunas idejas, kā 
uzlabot audzēkņu savstarpējo 
sadarbību.

Vēlam skolu pašpārvaldēm veik-
smīgu 2013./2014. mācību gadu!

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
pašpārvaldes prezidents

Daniels  Jauga

Šomēness vēlējāmies no-
skaidrot kādas bijušas jauniešu 
pirmās rudens nedēļas. Uzsā-
kot skolas gaitas, izlīstot pir-
majā rudenīgajā lietū un vēro-
jot lapu dzeltēšanu.

1) Renāts:”Manuprāt, ļoti patī-
kams un rudenīgs laiks.”

2) Elīna:”Nav nekā jauka, sa-
springtas nedēļas.”

3) Vitālijs:”Tikko atgriezos no 
Īrijas, bet vispār rudens kā rudens. 
Diezgan vēsi Latvijā.”

 4) Simona:”Šis rudens man 
šķiet ļoti krāsains.”

5) Nadīna:”Es neko labu neva-
ru pateikt.”

6) Krišjānis un Jānis:”Mums 
prieks par mūsu izrmenotēto skolu, 
jo mācāmies 3.vidusskolā, bet vis-
pār viss ir forši.”

LITERĀRAIS STŪRĪTIS

AKTUĀLI Skatuve, dzeja un literatūra

IZEJAM IELĀS Kāpēc darboties Agrobiznesa koledžas  
studentu pašpārvaldē? 

nolasi man no lūpām vasaru
un rudeni, un ziemu.
nolasi man priekšā pasaku
par stirnām un putniem,
par princesēm nē.
pielasi pilnu riekšavu melleņu
un gaileņu, un čiekuru.
izlasi man kalendārā visu oktobri!

es mazliet baidos, kad rudens nāk,
tas vienmēr piezogas kā neģēlis.
man ir bail no rudens, 
kā no talciniekiem kartupeļu laukā.

tas apskata cilvēkus kā tikko 
no zemes izraktus kartupeļu 
bumbuļus.
pagroza vienā rokā, tad otrā.
notrauš zemi nost
un ieliek savā pītajā grozā tikai tos 
labākos.
sīkos atstāj sēklai vai iznīcībai.

Arta Veigure

Noteikti  lielākā daļa Jēkab-
pils iedzīvotāju  zina, ka Jēkabpils 
3. Vidusskolā  šovasar tika veikti 
ievērojami remontadarbi un tika 
renovēta skola. Tāpēc šoreiz šķi-
ta aktuāli pajautāt pašiem skolē-
niem un skolotājiem- Kā tu jūties 
izremontētajā skolā un kas tev pa-
tīk vislabāk?

1. Armands Ancveirs, 12. klase
Manuprāt, skola vizuāli ir daudz 

skaistāka. Man patīk ārējā fasāde, 
kas gan vēl ir tapšanas procesā, laba 
krāsu izvēle. Patīk skolas gaiteņu 
izkārtojums.

2. Ritvars Zalāns, 6.klase
Skola tagad ir simpātiska un 

daudz mājīgāka. Arī interesantāka. Es 
jūtos kā jaunā skolā!

3. Laura Skrodere, 10.klase
Pagaidām mazliet piektrūkst 

mājīguma,jo sienas ir diez gan patuk-
šas. Kā meitenei man patīk,ka tagad 
gaiteņos  ir daudz spoguļu. Salīdzinoši 
ar to kā bija iepriekš, tualetēs uzturē-
ties ir daudz patīkamāk.

4. Eduards Minskers, 10.klase 
Skolā jūtos normāli. Vislabāk man 

patīk 1. Stāvs. Kopumā skolā ir labāks 
apgaismojums un zālē ir ļoti ērti krēsli.

5. Dace Boroduļina, pedagogs
Skolas dzīvi vērtēju pozitīvi. Liels 

prieks par skolas vizuālajiem uzlaboju-
miem- jaunas mēbeles, gaišākas telpas. 
Patīkami atrasties un mācīt skolēnus 
jaunajās, izremontētajās telpās.

 

Anete Lasmane

Atgriežoties skolas dzīvē
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Jēkabpils Jauniešu dome jaunā sezonā ar jauniem pārsteigumiem

Karjeras nedēļas ietvaros bezmaksas Sociālo interešu institūta lekcija vecākiem

Oktobrī Jēkabpilī norisināsies Karjeras nedēļa
Ir 2013. gada rudens. Skolēni 

jau sākuši savas gaitas mācību 
iestādēs un ar jaunu sparu un 
enerģiju sākuši savu ārpussko-
las darbu sezonu.  Arī Jēkabpils 
Jauniešu dome šoruden neplā-
no slinkot un ir ieplānojusi  šo 
to interesantu  un, protams, bez 
pārsteigumiem  nepaliks. 

Nu jau ir pagājuši vairāk kā 4 
gadi, kopš jauniešu dome darbojās 
vienā sastāvā, kuru vadīja Lelde  
Nitiša. Laiks plūst un viss mainās 
un arī mēs esam nolēmuši dot startu 
jaunai, lieliskai komandai un, pro-
tams, ne mazāk lieliskam Jauniešu 
domes vadītājam. Par šo jaunieti  
Lelde atzīst: „Uzskatu, ka VIŅŠ ir 
jaunietis, kurs vēlas darīt un panākt. 
Ir aktīvs, idejām bagāts un spēkpilns. 
Ceru, ka VIŅŠ spēs noturēt sev ap-
kārt labu komandu, kurā veidosies 
idejas, ko kopējiem  spēkiem  īstenos, 
lai vēl aktīvāk pilnveidotu Jēkabpils 
jauniešu vidi mūsu pilsētā.”

Kas tad ir šis mistiskais un  
Leldes vārdiem tik labi raksturotais 
VIŅŠ? Ar prieku varu paziņot, ka 
Jēkabpils Jauniešu domes jaunais 
vadītājs ir RŪDOLFS STUDĀNS. 
Rūdolfs ir aktīvs jaunietis, kas mācās 
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 10. kla-

sē, tātad lieliskā starta pozīcijā, lai 
turpinātu JJD iesākto un realizētu 
ieplānoto, jo priekšā viss vidussko-
las laiks. Rūdolfu par jauno vadītāju 
izvēlējāmies, jo viņā ir redzams lie-
lisks potenciāls un dzirkstelīte, kas 
tik ļoti nepieciešama šim amatam.  
Viņš piekopj aktīvu dzīvesveidu, ir 
ļoti komunikabls un ar labpatiku 
iepazīstas ar jauniem cilvēkiem , kā 
pats par sevi saka: „visu laiku esmu 
kustībā.” „Esmu daudzpusīgs, brīva-
jā laikā nodarbojos ar vieglatlētiku, 
dejoju tautas deju kolektīvā „Kau-
renieši”, dziedu vokālajā ansamblī 
„Horizontāli”, pēc iespējas vairāk 
cenšos iesaistīties sabiedriskajā dar-
bā. No mācību priekšmetiem jāsaka, 
ka visvairāk aizrauj angļu valoda, 

savukārt vislabāk padodas bioloģija. 
Katru gadu startēju vairākās olim-
piādēs, runas konkursos un gūstu 
atzinīgus novērtējumus”, tā par sevi 
stāsta Rūdolfs. Jaunietis uzskata, ka, 
ja reiz kaut ko darīt, tad uz visiem 
100. Viņš arī ļoti ciena godīgumu un 
augstu cilvēkos vērtē drosmi un arī 
pats cenšas sevī izkopt šīs īpašības. 

Jēkabpils jauniešu domē Rūdolfs 
darbojas jau gadu un atzīst, ka pir-
mais gads JJD deva lielu pieredzi, 
jaunus kontaktus un deva iespē-
ju kaut ko darīt sabiedrības labā. 
„Lielai daļai mūsdienu jauniešu ir 
tendence vairāk burkšķēt zem de-
guna, nekā celties un darīt kaut ko 
lietas labā. Darbošanās JJD ir labs 
sākums ceļam uz lielām lietām,” tā 
teic Rūdolfs. 

Jauniešu domē pavadīti vairāki 
gadi, izdarīti lieli darbi  un sasniegts 
pat tas, kas šķita neiespējams. Kā 
JJD vecais sastāvs mēs dodam startu 
lieliskai komandai, pilnai enerģijas 
un radošu ieceru. Novēlu jaunajam 
sastāvam un Rūdolfam nepastaties 
pie iesāktā un realizēt visu iecerēto!

Ieva Lapiņa

7.oktobrī, skolēnu Karjeras ne-
dēļas ietvaros, Jēkabpils Bērnu un 
jauniešu centrā pl.17:30 ikvienu 
vecāku aicinām izmantot unikālu 
iespēju un bez maksas apmeklēt 
Sociālo interešu institūta lekciju 
„Kādu ziņu ar savu uzvedību bērns 
sūta vecākiem?”.

Lekcijā būs iespējams uzzināt 
par: „vecāku un bērnu attiecībām, 
kā virzīt un veidot sava bērna uz-
vedību, neievainojot personības at-
tīstību. Bērna uzvedība ir spogulis - 
kālab bērns tā teica, kālab to darīja, 
ko patiesībā jūt un ko viņam vajag. 
Bērna uzvedībā atspoguļojas kāda 
vajadzība, ko bērns bieži vien pats 

nesaprot,” informē institūta pār-
stāvji. Lekciju vadīs lektore Dace 
Lapiņa – mag.psych., sertificēta psi-
holoģe-konsultante (Sociālo Intere-
šu Institūts, Rīga, www.sii.lv). Viņa 
ieguvusi sociālo zinātņu maģistra 
grādu psiholoģijā un profesionālā 
psihologa-konsultanta kvalifikāciju 
Latvijas Universitātē, tāpat iegūta 
bagātīga teorētiskā un praktiskā 
pieredze - septiņpadsmit gadu prak-
tiskā darba pieredze individuāla-
jā un grupu konsultēšanas jomā, 
apmācību un sociālpsiholo-ģisko 
treniņu izstrādē un vadībā, viņa 
pasniedz lekcijas praktiskajā psi-
holoģijā Starptautiskajā Praktiskās 

Psiholoģijas Augstskolā, paralēli 
vada attīstības projektus sadarbībā 
ar Izglītības un zinātnes ministriju, 
darbojas kā psiholoģe un nodarbību 
vadītāja Sociālo Interešu Institūtā. 
Vairāku gadu garumā kā eksperte 
darbojas Eiropas Komisijas pārstāv-
niecībā Latvijā vadītajos projektos. 

Rezervē dalību lekcijā līdz 4. ok-
tobrim - Dzintra Lindāne, 26013153, 
dzintra.lindane@inbox.lv!

Informāciju sagatavoja: 
Lāsma Skļarska

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste 

No 7. līdz 13.oktobrim 11 pil-
sētās: Jēkabpilī, kā arī Rīgā, Jelga-
vā, Ventspilī, Daugavpilī, Liepājā, 
Rēzeknē, Gulbenē, Cēsīs, Kuldīgā 
un Valmierā, norisināsies Karjeras 
nedēļa. 

Karjeras nedēļas mērķis ir palī-
dzēt jauniešiem izzināt savas karje-
ras iespējas, veicināt uzņēmību un 
motivāciju mācīties un izvēlēties 
nākamo profesiju un izglītības ceļu 
atbilstoši savām spējām, intere-
sēm un iespējām, īpaši akcentējot 
visu līmeņu profesionālās izglītības 
vērtību un aktualitāti mūsdienās. 
Karjeras nedēļas mērķauditorija ir 
14 – 19 gadu veci jaunieši, bet pa-
sākumus skolās plānots organizēt 
visu vecumu skolēniem un viņu 
vecākiem.

Pilsētā vienlaicīgi noritēs vairā-
ki pasākumi dažādās vietās dažādu 
vecuma grupu skolēniem, piemē-
ram, karjeras izvēles tematikai vel-
tītas mācību stundas un ārpuskla-
ses pasākumi, ekskursijas vietējos 
uzņēmumos, diskusijas, tikšanās 

ar skolu absolventiem, Augstskolu 
diena, konference, atvērto durvju 
dienas, u.c. daudzveidīgi pasākumi. 

Ar pilnu Karjeras nedēļas  
programmu var iepazīties 
Jēkabpils pilsētas pašval-
dības interneta vietnē jau-
niešiem www.jekabpi ls - 
jauniesi.lv 

Karjeras nedēļa šogad notiek 11 
Latvijas pilsētās no 7. līdz 11.oktob-
rim. To organizē Valsts izglītības at-
tīstības aģentūra Eiropas Komisijas  
Euroguidance tīkla programmas 
ietvaros (Euroguidance) sadarbībā 
ar Rīgas, Jelgavas, Ventspils, Dau-
gavpils, Jēkabpils, Liepājas, Rēzek-
nes, Gulbenes, Cēsu, Kuldīgas un 
Valmieras pašvaldībām un to izglītī-
bas pārvaldēm. Informācija par pa-
sākumu norisi: www.viaa.gov.lv un  
www.draugiem.lv/viaa.

Informāciju sagatavoja: 
Lāsma Skļarska

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste

Filmas pārceļas uz 
Kino Mītni

Jēkabpils tūrisma centram mainīts darba laiks 

Visu vasaru filmas dzīvoja Kino 
Placī. Bet vasara beidzās, un zem kla-
jas debess filmām kļuva auksts. Tās tik 
ļoti drebēja, ka kļuva žēl tās skatīties. 
Tādēļ mēs izdomājām Kino Mītni. Tur 
filmām būs silti. Un skatītājiem arī.

Kino Mītne atveras Jēkabpils tau-
tas namā 2.oktobrī, un līdz 5.oktobrim 
tur katru vakaru plkst. 19.00 Kamer-
zālē būs skatāma dokumentālā filma 
„Samsara”. Tas ir pusotru stundu ilgs 
ceļojums pa visbrīnumainākajām pla-
nētas vietām. Filmas uzņemšana ilga 5 
gadus 25 pasaules valstīs. Filmu „Sam-

sara“ kā unikālu vizuālās un mūzikas 
mākslas apvienojuma piemēru radījis 
režisors Rons Frike un producents 
Marks Magidsons. 

„Samsara” aizved uz svētajām 
zemēm un dabas katastrofu zonām, 
rūpniecisko objektu un dabas brīnumu 
sirdīm. 

Atsakoties no dialogiem, „Sama-
ras” radītāji sagrauj priekšstatus par 
tradicionālo kino, veicinot individu-
ālo interpretāciju, ko izraisa attēls un 
mūzika. 

Radīta demonstrēšanai kinoteāt-
ros, filma aizrauj, apbur, savaldzina un 
pilnībā attaisno kritiķu piešķirto apzī-
mējumu – kino brīnums!

31.oktobrī plkst.19.00 Kino Mīt-
nē demonstrēs Šveices, Rumānijas 

un Francijas kopražojumu – drāmu 
„Ikara bērnība”. Filmas galvenais 
varonis Džonatans Fogels gribētu pa-
griezt atpakaļ laiku un novērst negadī-
jumu, kura dēļ viņš kļuva par invalīdu. 
Atzīts profesors un ģenētiķis ir radījis 
gēnu terapiju, ar kuras palīdzību ie-
spējams reģenerēt cilvēka ķermeni. 
Džonatans piesakās pie profesora vi-
zītē, bet terapija nenotiek, kā ārsts to 
iecerējis...

Novembra sākumā būs skatāma 
biogrāfiska romantiskā drāma 
„Diāna”. Tas ir stāsts par Velsas prin-
ceses Diānas pēdējiem diviem dzīves 
gadiem un viņas attiecībām ar ķirurgu 
Hasnatu Hanu. Tiek uzskatīts, ka tieši 
viņš bijis Diānas mūža mīlestība... Abu 
attiecības beidzās tikai dažas nedēļas 

pirms traģiskās autoavārijas 1997.
gadā Parīzē. 

22. un 23.novembrī Kino Mītnē 
norisināsies Latvijas Filmu maratons. 
Filmu programmā, kopumā 4 seansos, 
iekļauta animācija filmas bērniem - 
Jaunākās „Avārijas brigādes” multe-
nes un Arnolda Burova filmu izlase. 
Seansā pusaudžiem piedāvāsim Jāņa 
Norda pirmo filmu „Amatieris” un 
Ksenijas Zaķes „Zivs”, dokumentālās 
filmas „Četrdesmit divi” un 12 reži-
soru kopdarbu „ES”. Paredzēts izrā-
dīt arī kādu pilnmetrāžas spēlfilmu -  
„Ezera sonāti” vai citu restaurētu Lat-
vijas klasikas filma.

 Biļete uz kino seansu maksās Ls 
1. Bērniem līdz 7 g. vecumam biļetes 
cena uz bērnu seansiem  - Ls 0,5, uz 

pārējām filmām, kurām nav noteikts 
vecuma ierobežojums, ieeja ir bez mak-
sas. Biļetes nopērkamas Jēkabpils tau-
tas nama kasē.

Ieva Mikanovska,
sabiedrisko attiecību speciāliste

IZSOLE
Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģ. Nr.90000024205, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, pārdod 
pirmajā izsolē Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošu neapbūvētu zemes starpgabalu 
ar kadastra numuru 5601 002 1999 Pasta ielā 48A, Jēkabpilī, kas sastāv no zemesgabala 
613 m² platībā.
Nekustamais īpašums ierakstīts zemesgrāmatā. Nekustamam īpašumam nav reģistrēti apgrū-
tinājumi. Izsolāmais objekts tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Izsole notiks 2013.
gada 1.novembrī pulksten 13.00, Jēkabpilī, Jaunā ielā 31c. Izsoles sākotnējā cena 2760,00 Ls.
Lai varētu piedalīties izsolē, izsoles dalībniekiem pirms reģistrācijas jāiemaksā Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības kontā LV87 UNLA 0009 0131 30793 A/S Latvijas SEB bankā, kods UNLALV2X 
nodrošinājums 10% apmēra no izsolāmā objekta nosacītās vērtības.
Pretendentiem uz izsoli pieteikties izsoles noteikumos norādītajos termiņos, iesniegumus iesnie-
dzot Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, vienas pieturas aģentūrā. 

Izsoles noteikumi – www.jekabpils.lv.
Informācija pa tālruņiem  65207415, 29991536.

Domes priekšsēdētājs L.Salcevičs

Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs 
aicina uz 40 stundu Angļu  valodas kursiem.  

Organizējam grupu ar priekšzināšanām un grupu bez priekšzināšanām.  Kursos apgūsiet angļu sarunvalodu brīvā 
atmosfērā vai papildināsiet savas esošās zināšanas, lai veiksmīgāk komunicētos ar draugiem, paziņām un biznesa 

partneriem. Nodarbības notiks divas reizes nedēļā. 

Pieteikšanās vai informācija pa tālruni 652 21333; e-pasts: titc@titc.lv

Sakarā ar aktīvās tūrisma sezonas 
noslēgumu Jēkabpils tūrisma infor-
mācijas centram tiek mainīts darba 
laiks. No 1. oktobra līdz 30. aprīlim 
strādāsim darba dienās no 9.30 līdz 
17.00, brīvdienās - slēgts. Atgādinām, 
ka tūrisma informācijas centrā ir pie-

ejama informācija ne tikai par atpū-
tas iespējām un tūrisma objektiem 
Jēkabpilī un apkārtnē, bet arī Latvijā 
kopumā. Tūrisma informācijas centrā 
var iegādāties arī starptautisko auto-
busu reisu biļetes, Impro ceļojumus un 
suvenīrus.

Seko jaunumiem:
www.draugiem.lv/VisitJekabpils
www.facebook.com/VisitJekabpils
www.twitter.com/JekabpilsLV

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

„Runā jaunieši”
Avīzes galvenā redaktore Ieva Deņisova, 
  epasts ievadenisova@gmail.com

Jaunatnes lietu speciāliste Lāsma Skļarska, 
  epasts lasma.sklarska@jekabpils.lv

AKTUĀLO INFORMĀCIJU PAR IESPĒJĀM UN 
PASĀKUMIEM JAUNIEŠIEM MEKLĒ 
  www.jekabpils-jauniesi.lv !

SEKO ARĪ  www.twitter.com/jpils_jauniesi, 
          www.draugiem.lv/jekabpils-jauniesi/
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Par šīm un citām aktualitātēm lasiet arī www.jekabpils.lv

Stādaudzētāji Brīvdabas nodaļā 
„Sēļu sēta”!

Biedrības „Vecāki izglītības atbalstam” 
aicinājums visām Jēkabpils un novadu skolām!

Piedalīsies deviņu valstu kopprojektā

Datorkonsultācijas gūst atsaucību

Informācijai!

Ražas un brieduma laikam nā-
kot, pašu dārzā plūkti āboli, bum-
bieri un plūmes ir sevišķā vērtē. 
Augļu dārzu ģimenes vajadzībām, 
izvēloties atbilstošas šķirnes un au-
gus prasmīgi izvietojot, var iekārtot 
tiklab plašā lauku sētā, kā nelielā 
piemājas dārzā.

Turklāt, šobrīd pieejamais pla-
šais tradicionālo, kā arī mazāk zinā-
mo augļaugu klāsts sniedz iespējas 
mieloties ar augļiem un ogām dārzā 
ne tikai rudenī, bet lielāko daļu no 
veģetācijas sezonas.

Augļudārza sortimentu var 
izvēlēties tā, lai tajā būtu kas bau-
dāms visas sezonas garumā, un tas 
ir iespējams sākot jau no vasaras sā-
kuma! Visagrāk mūsu apstākļos ie-
nākas ēdamie sausserži – jau maija 
beigās/jūnija sākumā. Jūnija beigās 
tiem pievienojas agrākās zemenes, 
jūlijā – saldie un skābie ķirši, ag-
rākās dārza brūkleņu, krūmmelle-
ņu šķirnes, korintes, bagātīgi ražo 
mazo mēneszemeņu šķirnes. Tad iet 
vaļā visu dārza ogulāju bagātība – 
upenes, jāņogas, ērkšķogas, avenes. 
Augusts jau sagaida ar agrākajām 
ābolu šķirnēm, plūmēm, kazenēm. 
Augusta beigās – smiltsērkšķi, irbe-
nes, aktinīdijas. Septembrī – āboli 
pašā briedumā, bumbieri, plūmes, 
pirmās lielogu dzērvenes, melnais 
plūškoks, pīlādži, aronijas, vīnogas. 
Septembra beigās, oktobrī – heno-
meles (krūmcidonijas), valrieksti.

Rudens ir vislabākais stādīša-
nas laiks labi ziemojošām kultūrām. 
Tādēļ Jēkabpils vēstures muzejs 
Brīvdabas nodaļā „Sēļu sēta” 
6. oktobrī no plkst. 12.00 rīko 
tikšanos ar stādaudzētavas z/s „Lie-
pas” speciālistiem, kuri plašā klāstā 
piedāvās augļkociņus, ogulājus u.c. 
stādus iegādei. 

Z/s „Liepas” dibināja Zaiga Apse 
1993.gadā. Strauja stādaudzētavas 
attīstība sākās 2000.gadā, ieviešot 
augļkoku konteinerstādu audzēša-
nu un augļkoku ziemas potēšanu. 
Pašlaik stādaudzētava ir plaukstošs 

ģimenes uzņēmums, kas ar savu 
produkciju pazīstams visā Latvijas 
teritorijā.

Brīvdabas nodaļā „Sēļu sēta” 
uzzināsiet par ieteicamām šķirnēm 
komercdārzu audzētājiem un varē-
siet pasūtīt kociņus iegādei būs pie-
dāvāts plašs, pārbaudīts stādu sor-
timents privāto dārzu īpašniekiem, 
kā arī jaunumi kolekciju papildinā-
šanai. Saimniecība audzē arī Jums 
nepieciešamās šķirnes pēc pasūtīju-
ma. Pasākuma laikā varēs iepazīties 
ar piedāvāto šķirņu katalogiem. Ne-
lielā daudzumā saimniecība ir sāku-
si arī dekoratīvo stādu realizāciju. 
Sortimentā: tradicionālās kultūras 
(saldie un zemie ķirši, ābeles, bum-
bieres, plūmes, ogulāji, rožu stādi); 
eksotiskās kultūras (persiki, apri-
kozes, dekoratīvās un kolonnābeles, 
ģimenes koku stādi).

Pasākumā gaidīsim arī tos, kuri 
gada sākumā Krustpils pilī podiņos 
bija iesējuši katrs savu ķirbja sēk-
liņu. Ir pienācis īstais laiks, lai pa-
dižotos un izaudzēto ķirbi atnestu 
uz „Sēļu sētu” kopējās izstādes vei-
došanai. Tā kā šogad ir liels ābolu 
birums, tad pasākumā būs arī dažā-
das nodarbes par un ap āboliem.

Augļu un ogu garšas prieki, aug-
stā uzturvērtība, nemaz nerunājot 
par estētisko pusi – ziedu krāšņu-
mu, augļu krāsām un smaržām, 
ar ko tie papildina dārzu, pilnībā 
atsver visas ar to kopšanu saistītās 
rūpes un jebkuram dārzam piešķir 
papildu vērtību.

Lai izdodas arī Jūsu „garšīgais 
dārzs”! 

Dalības maksa pasākumā: 
1Ls/1,20Ls

Jēkabpils vēstures muzeja
Vēstures nod.vad.

Jolanta Grandāne

Biedrība „Vecāki izglītības at-
balstam” aicina visu Jēkabpils pil-
sētas, kā arī Krustpils, Aknīstes, 
Viesītes, Salas un Jēkabpils novada 
skolu audzēkņus piedalīties projek-
ta “Vai barga audzināšana var 
radīt agresiju sabiedrībā?” ak-
tivitātē – RADOŠO DARBU KON-
KURSĀ, kura tēma - „IKDIENA 
AR/BEZ BARDZĪBAS”.

Konkursā var piedalīties skolēni 
no 1. līdz 12. klasei.

Idejas šiem darbiem bērni var 
meklēt savā apkārtnē, savā ikdienā: 
mājās, skolā, ģimenē, uz ielas, sadzī-
vē – it visur, kur rit viņu dzīve, kur 
notiek saskarsme, risinās sarunas, 
konkretizējas fakti un visa tā sekas 
uz bērnu / jaunieti atstāj ietekmi jeb 
zināmā mērā audzina. Kur bērns 
saskata agresiju? Kur jūt mīlestību? 
Kā tas viņu audzina? Ko tas viņam 
dod? Kā viņš to redz? Tie ir jautā-
jumi, uz kuriem atbildes konkur-
santi mēģinās pateikt caur saviem 
darbiem.

Tā kā skola ir vieta, kur mācī-
bu gada laikā bērni pavada daudz 
stundu, tad biedrība „Vecāki izglī-
tības atbalstam” lūdz skolas admi-
nistrācijas un pedagogu atbalstu šī 
konkursa popularizēšanā un veici-
nāšanā. Mēs būtu ļoti pateicīgi, ja 
konkursa dalībniekiem būs iespēja  
savus konkursam domātos darbus 
nodot turpat skolas administrācijā 
(kancelejā, skolotāju istabā, utml.). 
Labāko darbu autoriem paredzētas 
naudas balvas. Lūgums īpaši pie-

vērst dalībnieku uzmanību tam, ka 
no konkursa labākajiem darbiem 
tiks veidota izstāde.

Šī projekta realizācijas laikā vēl 
plānotas divas aktivitātes:

1) 22.10.2013. diskusija par 
tēmu „Vai barga audzināšana rada 
agresiju?”, ko vadīs sociālā darba 
guru Kārlis Viša.

2) 05.11.2013.radošā darbnīca 
„Ir vajadzīgs padoms!”, ko vadīs LU 
lektore, psiholoģisko zinātņu maģis-
tre, mācību literatūras autore Maija 
Dūka.

Abos pasākumos biedrība „Ve-
cāki izglītības atbalstam” uzaicina 
piedalīties skolu un pirmsskolas 
izglītības iestāžu pārstāvjus. Diem-
žēl ierobežotā dalībnieku skaita dēļ 
esam noteikuši šādus pārstāvniecī-
bas limitus:
• Katras skolas pārstāvniecību no-
drošina 3 dalībnieki – 1 skolas pa-
domes vecāku pārstāvis, 1 skolas 
atbalsta personāla pārstāvis un 1 
pedagogs;
• Katras pirmskolas izglītības iestā-
des pārstāvniecību aicināti nodroši-
nāt 2 dalībnieki – 1 iestādes admi-
nistrācijas pārstāvis un 1 vecāku 
padomes pārstāvis. 

Sīkāku  informāciju par kon-
kursu un nolikumu var saņemt, 
nosūtot e-pastu: 
nvoresursi@inbox.lv un 
pa tālr.: 26410346

Ar cieņu, biedrība  
„Vecāki izglītības atbalstam”

Jēkabpils poļu biedrības „Roda-
cy” pārstāvji gatavojas braucienam 
uz Poliju pie sadarbības partneriem 
– Suvalku pilsētas nevalstisko orga-
nizāciju „Integrācija”. Jēkabpilieši 
laikā no 02. līdz 06. oktobrim bied-
rībā „Integrācija” piedalīsies pirma-
jā no aktivitātēm, kas paredzētas 
deviņu partnervalstu Eiropas Sa-
vienības mūžizglītības programmas 
apakšprogrammas „Grundtvig mā-
cību partnerība” projektā „Iegūs-
tam daloties – mācības integrācijai”.

 „Rodacy” ir vienīgais partneris, 
kas Grundtvig mācību partnerības 
apakšprogrammā pārstāv Latviju. 
Apakšprogrammas īstenošana ir sā-
kusies un laikā līdz 2015.gada 31.jū-
lijam, saskaņā ar projektu, biedrī-
bai „Rodacy” ir jāīsteno vismaz 12 
braucieni pie partnerorganizācijām: 
biedrību „Integrācija” Suvalkos - 
Polijā, „Euro Polonia” - Nīderlandē, 
asociāciju „Frauen in Wirtschaft 
und Kulture” - Vācijā, poļu kultūras 
un izglītības asociāciju Jablonkos 
- Čehijā, poļu diasporas asociāciju 
Zviedrijā, poļu asociāciju „Książę 
Mieszko” - Grieķijā, Trešā laikme-

ta universitāti Viļņā - Lietuvā un 
biedrību “Florek & Entertainment” 
- Francijā. 

Projekta koordinatvalsts ir Poli-
ja un biedrībai „Rodacy” piešķirtais 
finansējums partnerības īstenoša-
nai ir EUR 15 000,00.

Nākamajā – 2014. gadā - „Ro-
dacy” deviņu partnerorganizāciju 
viesus uzņems savās mājās – Jē-
kabpilī. Projekta „Iegūstam daloties 
– mācības integrācijai” dalībnieki 
apmeklēs Latviju un Jēkabpili, lai 
iepazītos ar to, kā sagaidot vasaras 
Saulgriežu svētkus, gatavo Jāņu 
sieru, raudzē alu, pin vainagus, kā 
arī  ar to, kā Līgo savulaik svinēja 
latviešu senči.

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO 
resursu centra projekta

 „Vidusdaugavas reģiona 
NVO darbības atbalsts” 

korespondente 

No 8. augusta Jēkabpils NVO 
resursu centrā notiek bezmaksas 
konsultācijas datorprasmju elemen-
tāro  zināšanu apguvē. Apmācības 
jaunāko informācijas tehnoloģiju 
jomā Jēkabpils senioru vidū jau ie-
guvušas atsaucību.

Līdz ar informācijas parādīša-
nos par bezmaksas konsultācijām 
datoru lietošanas pamatos, mācīties 
gribētāju skaits strauji sāka pie-
augt. Starp jaunu zināšanu apguvē-
jiem ir gan seniori ar datora lietoša-
nas pamatzināšanām, gan tādi, kas 
pie datora sēžas pirmo reizi. 

Lielākoties apmeklētāju inte-
reses saistās ar modernajiem ne-
tiešā kontakta  saziņas līdzekļiem 
– e-pastu, Skype, kas ļauj ietaupīt 
ne tikai uz sazināšanās izmaksām 
vietējā mērogā, bet būtiski sama-
zina tēriņus, sarakstoties un saru-
nājoties ar ārvalstīs dzīvojošiem ra-
diniekiem u.c. personām. Seniorus 

ir ieinteresējis arī ērtāks komunālo 
maksājumu veikšanas veids - iz-
mantojot internetbankas iespējas. 
Ir apmeklētāji, kas nāk ar konkrēti 
sagatavotiem jautājumiem, piemē-
ram, kā atrast vilcienu atiešanas 
sarakstu vai - kā veikt kultūras pa-
sākumu biļešu iegādi internetā.   

Jāpiebilst, ka parasti ar vienu 
konsultāciju nepietiek, jo kādas at-
sevišķas datora funkcijas apgūšana 
raisa aizvien vairāk jautājumu par 
citām iespējām. 

Pēc tā, cik aktīvi seniori nāk uz 
konsultācijām, secināms, ka gadi 
nav šķērslis gribai mācīties un būt 
atvērtiem jaunu prasmju ieguvei. 

Jānis Jurgevičs 
Jēkabpils NVO resursu 

centra brīvprātīgais,
 konsultants datoru 
lietošanas pamatos

Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienesta apkopotā statistika lie-
cina, ka katru gadu dažādu apkures 
ierīču neatbilstošas ekspluatācijas 
dēļ notiek ap 900 ugunsgrēkiem.

Lai izvairītos no nelaimes un va-
rētu droši uzturēt siltumu, kurinot 
malkas, gāzes vai cita veida apkures 
ierīci atcerieties, ka reizi trijos ga-
dos jāapseko dūmvadu, dūmeju un 
dūmkanālu tehniskais stāvoklis.

Sodrēju tīrīšanu drīkst veikt 
sertificēti skursteņslauķi. Par to 
pārliecinieties, lūdzot darba veicē-
jam uzrādīt apliecinošos dokumen-
tus. Sodrēji no dūmeņiem, krāšņu 
un pavardu dūmkanāliem jāiztīra 
pirms apkures sezonas sākuma un 
apkures sezonā ne retāk kā:

• divas reizes apkures sezo-
nā - apkures krāsnīm un virtuves 
pavardiem; 

• reizi mēnesī - ilgdedzes speciā-
lajām krāsnīm. 

Bēniņos visiem dūmeņiem un 
sienām, kurās atrodas dūmkanāli, 
jābūt nobalsinātām vai nokrāsotām 
ar gaišu ugunsdrošu krāsu.

Ugunsnelaimi var izraisīt ne ti-
kai degoša malka, bet arī kvēlojošas 
ogles vai izdedži, tādēļ ēku tuvumā 
aizliegts izbērt nenodzēstus izde-
džus un ogles. Tie jāizber atbilstoši 
iekārtotās vietās ne tuvāk par 10 m 
no degtspējīgām ēkām un būvēm.

Tāpat ievērojiet, ka cietā ku-
rināmā krāsns (virtuves pavarda) 
kurtuves priekšā degtspējīgu mate-
riālu grīda jāpārklāj ar degtnespē-
jīga materiāla loksni (skārds u.c.), 
kuras izmēriem jābūt ne mazākiem 
par 50 cm perpendikulāri kurtuves 
ailai un 70 cm paralēli tai.

Kurināmie materiāli (ogles, 
kūdra), kam piemīt pašaizdegšanās 
spēja, jāuzglabā speciāli šim nolū-
kam pielāgotās telpās vai laukumos 
(ne tuvāk par 10 m no degtspējīgām 
ēku vai būvju konstrukcijām). Sva-
rīgākais gada aukstajos mēnešos ir 
ievērot elementāru piesardzību, vie-
tējo apkures ierīču ekspluatācijas 
gaitā aizliegts:

• novietot kurināmo un citus 
degtspējīgus materiālus kurtu-
ves atveres priekšā tuvāk par 1.2 
metriem; 

• atstāt bez uzraudzības dego-
šas apkures ierīces, ja to neatļauj 
tehniskās ekspluatācijas noteikumi; 

• novietot uz apkures ierī-
cēm degtspējīgus priekšmetus un 
materiālus; 

• kurināt krāsnis un plītis ar 
malku, kuras garums pārsniedz 
kurtuves izmērus; 

• vēdināšanas kanālus izman-
tot kā apkures krāšņu vai pavardu 
dūmvadus; 

• izmantot bojātas apkures ie-
kārtas un dūmvadus; 

• tās pārkurināt. 

VUGD ZRB Jēkabpils daļas
inspektors kapteinis

A.Graudiņš
t. 25496956

andrejs.graudins@vugd.gov.lv 
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Projekt współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej 
Uczenie się przez całe życie  
 

Piedalīsies deviņu valstu kopprojektā

Jēkabpils poļu biedrības „Rodacy” pārstāvji gatavojas braucienam uz Poliju pie 
sadarbības partneriem – Suvalku pilsētas nevalstisko organizāciju „Integrācija”. Jēkabpilieši 
likā no 02. - 06. oktobrim biedrībā „Integrācija” piedalīsies pirmajā no aktivitātēm, kas 
paredzētas deviņu partnervalstu Eiropas Savienības mūžizglītības programmas 
apakšprogrammas „Grundtvig mācību partnerība” projektā „Iegūstam daloties – mācības 
integrācijai”.

„Rodacy” ir vienīgais partneris, kas Grundtvig mācību partnerības apakšprogrammā pārstāv 
Latviju. Apakšprogrammas īstenošana ir sākusies un laikā līdz 2015.gada 31.jūlijam, saskaņā ar 
projektu, biedrībai „Rodacy” ir jāīsteno vismaz 12 braucieni pie partnerorganizācijām: biedrību
"Integrācija" Suvalkos - Polijā, „Euro Polonia” - Nīderlandē, asociāciju „Frauen in Wirtschaft und 
Kulture” - Vācijā, poļu kultūras un izglītības asociāciju Jablonkos - Čehijā, poļu diasporas 
asociāciju Zviedrijā, poļu asociāciju „Książę Mieszko” - Grieķijā, Trešā laikmeta universitāti Viļņā 
- Lietuvā un biedrību “Florek & Entertainment” - Francijā. 

Projekta koordinatvalsts ir Polija un biedrībai „Rodacy” piešķirtais finansējums partnerības 
īstenošanai ir EUR 15 000,00.

Nākamajā – 2014. gadā - „Rodacy” deviņu partnerorganizāciju viesus uzņems savās mājās –
Jēkabpilī. Projekta „Iegūstam daloties – mācības integrācijai” dalībnieki apmeklēs Latviju un 
Jēkabpili, lai iepazītos ar to, kā sagaidot vasaras Saulgriežu svētkus, gatavo Jāņu sieru, raudzē alu, 
pin vainagus, kā arī  ar to, kā Līgo savulaik svinēja latviešu senči.

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centra projekta
„Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente 
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Biedrības „Vecāki izglītības atbalstam”
aicinājums visām Jēkabpils un novadu skolām!

Biedrība „Vecāki izglītības atbalstam” aicina visu Jēkabpils pilsētas, kā arī 
Krustpils, Aknīstes, Viesītes, Salas un Jēkabpils novada skolu audzēkņus piedalīties 
projekta “Vai barga audzināšana var radīt agresiju sabiedrībā?” aktivitātē –

RADOŠO DARBU KONKURSĀ,
kura tēma - „IKDIENA AR/BEZ BARDZĪBAS”.
Konkursā var piedalīties skolēni no 1. līdz 12. klasei.

Idejas šiem darbiem bērni var meklēt savā apkārtnē, savā ikdienā: mājās, skolā, ģimenē, uz 
ielas, sadzīvē – it visur, kur rit viņu dzīve, kur notiek saskarsme, risinās sarunas, konkretizējas 
fakti un visa tā sekas uz bērnu/jaunieti atstāj ietekmi jeb zināmā mērā audzina. Kur bērns saskata 
agresiju? Kur jūt mīlestību? Kā tas viņu audzina? Ko tas viņam dod? Kā viņš to redz? Tie ir 
jautājumi, uz kuriem atbildes konkursanti mēģinās pateikt caur saviem darbiem.

Tā kā skola ir vieta, kur mācību gada laikā bērni pavada daudz stundu, tad 
biedrība „Vecāki izglītības atbalstam” lūdz skolas administrācijas un pedagogu 
atbalstu šī konkursa popularizēšanā un veicināšanā. Mēs būtu ļoti pateicīgi, ja 
konkursa dalībniekiem būs iespēja  savus konkursam domātos darbus nodot turpat 
skolas administrācijā (kancelejā, skolotāju istabā, utml.). Labāko darbu autoriem 
paredzētas naudas balvas. Lūgums īpaši pievērst dalībnieku uzmanību tam, ka no 
konkursa labākajiem darbiem tiks veidota izstāde.

Šī projekta realizācijas laikā vēl plānotas divas aktivitātes:
1) 22.10.2013. diskusija par tēmu „Vai barga audzināšana rada agresiju?”, ko 

vadīs sociālā darba guru Kārlis Viša.
2) 05.11.2013.radošā darbnīca „Ir vajadzīgs padoms!”, ko vadīs LU lektore, 

psiholoģisko zinātņu maģistre, mācību literatūras autore Maija Dūka.
Abos pasākumos biedrība „Vecāki izglītības atbalstam” uzaicina piedalīties 

skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvjus. Diemžēl ierobežotā dalībnieku 
skaita dēļ esam noteikuši šādus pārstāvniecības limitus:



10.

Par šīm un citām aktualitātēm lasiet arī www.jekabpils.lv

Krājiet klusu gaismu savai dvēselei... 

Rudens Kamermūzikas dienas Jēkabpilī

Žoržs Siksna un Čigānzēni iekrāsos rudeni

Miķeļdienas gadatirgū būs andelēšanās, jautras 
sacensības, zupas ēšana, dancošana un ziņģēšana 

Jēkabpilī ieradīsies „Zelta ekspedīcija”

Atrast svētku brīdi savai dvēse-
lei aicināti visi jēkabpilieši 30.sep-
tembrī plkst. 18.00 Sv.Miķeļa 
evaņģēliski luteriskajā baznī-
cā. Tur labdarības koncertu sniegs 
tenors Ingus Pētersons un ērģel-
nieks Aivars Kalējs. Programmā 
latviešu un Rietumeiropas kom-
ponistu garīgā mūzika. Dzirdēsiet 
J.Kalniņa „Par katru stundu”, „Es 
vārgu sakni aplēju”, Ž.Bizē „Agnus 
Dei” un ,protams, „Ave Maria”-gan 
R.Šūberta, gan Š.Guno, gan arī   
Aivara Kalēja komponētas.

Abi mākslinieki nāk no vienas-
Jaunās sv.Ģertrūdes baznīcas drau-
dzes Rīgā un sniedz tur, kā arī Doma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
baznīcā, regulārus koncertus. Mū-
zika viņu izpildījumā daudzu gadu  
garumā skanējusi arī neskaitāmās  
baznīcās visos Latvijas novados.

Ieeja koncertā par ziedoju-
miem baznīcas restaurācijai.

Dace Liepniece

Jau par tradīciju kļuvis kon-
certu cikls „Rudens Kamermū-
zikas dienas Jēkabpilī”, kas visu 
oktobri norisināsies Jēkabpils 
tautas namā. Piecu koncertu 
ciklā jēkabpiliešiem un pilsētas 
viesiem būs iespēja dzirdēt gan 
pašmāju mūziķus, gan Latvijā 
un pasaulē pazīstamus un atzī-
tus māksliniekus.

Kamermūzikas dienas 3.oktobrī 
plkst. 19.00 atklās koncertuzvedums 
„Pasakas par ziediem”.  Savulaik 
tik populāra Latvijas literatūras vēs-
tures sastāvdaļa - Annas Sakses „Pa-
sakas par ziediem” -  ir atdzimušas 
ar jaunu, laikmetīgu elpu, ko tām 
piešķir Valta Pūces mūzika. Iestu-
dējumā līdzās komponistam Valtam 
Pūcem piedalās flautiste Dita Kren-
berga un aktieris Gundars Āboliņš. 
Izrādi papildina Pētera Apses ziedu 
foto. Koncertuzvedums Jēkabpilī 
notiks ar Valsts kultūrkapitāla fonda 
atbalstu. Biļešu cenas Ls 2. Biļetes 
nopērkamas Jēkabpils tautas nama 
kasē.

Otrajā cikla koncertā 
17.oktobrī plkst. 19.00 skanēs 
Imanta Kalniņa un Jāņa Lū-
sēna koncertprogramma „Trīs 
zvaigznes”. Koncertprogrammā 
apvienojušies trīs dziedātāji, kurus 
vieno Latvija kā mājas un kā nā-
kotne - Uģis Roze, Zigfrīds Muktu-
pāvels un Andris Ērglis. Koncertā 
skanēs Imanta Kalniņa un Jāņa 
Lūsēna skaņdarbi ar mūsdienu lat-
viešu dzejnieku vārdiem. Koncertu 
rīko apvienība „ARS NOVA” Biļešu 
cenas Ls 3, 4 un 5, tās nopērkamas 
Biļešu paradīzes kasēs, Jēkabpils 
tautas namā un internetā.

19.oktobrī plkst. 17.00 
Jēkabpils tautas namā uz 
koncertu gaida Jēkabpils 
pilsētas orķestris diriģenta 
Mārtiņa Berga vadībā. Solisti - 
Starptautisko konkursu laureāti -  
vijolniece Eva Bindere un altists 
Davids Abrahamjans. Koncertā 
skanēs Volfganga Amadeja Mocar-
ta Simfonia Concertante Vijolei un 
Altam ar orķestri, Johana Kristiana 
Baha Sinfonie g – moll (op. VI. Nr. 
6) un Volfganga Amadeja Mocarta 
38. (Prāgas) simfonija.  Biļešu cenas 
Ls 2. Biļetes nopērkamas Jēkabpils 
tautas nama kasē.

Koncertu atbalsta Valsts kultur-
kapitāla fonds.

11. oktobrī Jēkabpils tautas 
namā koncertprogrammā „Ne-
palaid garām!” satiksies estrādes 
leģenda Žoržs Siksna un tautā 
iemīļotais kvartets „Čigānzēni” – 
Dzintars Čīča, Kaspars Antess un 
brāļi Riči. Žoržs Siksna ir Čīčas, An-
tesa un brāļu Riču bērnības elks, kura 
skanīgās dziesmas allaž tikušas iekļau-
tas viņu agrākajos repertuāros. Sapņi 
piepildās, un jau šoruden „Čigānzēni” 
ar savu muzikālo iedvesmotāju kopā 
izdziedās „Muļķi sirdi”, „Genovevu”, 
„Nepalaid garām!” un citus Siksnas 
retro estrādes hītus. Jaunie solisti kopā 
ar Siksnu izpildīs arī piecbalsīgas čigā-
nu romances – savā raženajā mūzikas 

dzīvē estrādes leģenda vēl ne reizi šādā 
žanrā neesot dziedājis. „Mēs vienmēr 
esam sapņojuši strādāt kopā ar Žoržu 
Siksnu. Un pēc pirmajiem mēģināju-
miem sapratām, ka mūsu balsu tembri 
tik labi saskan. Domāju, klausītājiem 
tas būs kā balzams dvēselei,” teic 
Kaspars Antess. Kopā ar šarmantajiem 
dāmu mīluļiem koncertā muzicēs ins-
trumentālā grupa – pianists Anatolijs 
Livča, akordeonists Kaspars Gulbis, ģi-
tārists Arturs Kutepovs, kontrabasists 
Viktors Veļičko un bundzinieks Miķelis 
Vīte. 

Biļešu cena Ls 3, 4 un 5. Biļetes ie-
gādājamas Biļešu paradīzes un Jēkab-
pils tautas nama kasēs.

Ceturtajā cikla koncer-
tā „Starp kino un koncer-
tu” 22.oktobrī plkst.19.00  
Latvijas Nacionālās operas soliste 

„Rudens kamermūzikas die-
nas Jēkabpilī” noslēgsies 24.ok-
tobrī, kad uz koncertu „Rudens 
krāsas” aicina pianiste, Starptau-
tisko konkursu laureāte Zane Go-
diņa un Gustava Mālera pasaules 
jauniešu simfoniskā orķestra mūzi-
ķis, altists Janeks Niklavičs. Prog-
rammā S.Rahmaņinova, F.Šopēna, 
P.Hindemita, P.Plakida un citu kom-
ponistu skaņdarbi. Biļešu cenas Ls 2.  
Biļetes nopērkamas Jēkabpils tau-
tas nama kasē.

Rudens ir visīstākais laiks ka-
mermūzikas intimitātei, tādēļ aici-
nām jēkabpiliešus un pilsētas viesus 
baudīt rudeni un dzīvu mūziku.

 
Ieva Mikanovska

Sabiedrisko attiecību speciāliste

29.septembrī Miķelis un Ju-
maliņa  aicina visus uz Miķeļdienu 
Vecpilsētas laukumā. Jau no plkst. 
9.00 Vecpilsētas laukumā ies vaļā 
Miķeļdienas tirgus andele, kurā pie-
dalīties aicināti pircēji un pārdevēji, 
mājražotāji un amatnieki, lauku un 
meža labumu vācēji, čaklās rok-
darbnieces un prasmīgās saimnie-
ces. Īpaši aicināti ķirbju audzētāji, 
kuri savu lielāko ķirbi var atvest uz 
ķirbju konkursu. Lielākajiem ķirb-
jiem garantētas labas balvas. Tirgo-
tājus lūdzam pieteikties Jēkabpils 
domē, Vienas pieturas aģentūrā, 
tel.: 65236777, 65207306.

Miķeļdienas apmeklētājiem būs 
iespēja baudīt arī kultūras prog-
rammu. Pasākumu atklās un vadīs  
Miķelis un Jumaliņa, kuri kopā ar 
folkloras kopu „Rati” apdziedās 
tirgotājus, vēlot veiksmīgu tirgoša-
nos un labu ražu citu gadu. Tirgus 
apmeklētājiem tiks piedāvāts arī 
cienasts – rudens ražas zupa, ko Mi-
ķelis un Jumaliņa visiem dāsni dalīs. 

 Miķeļdienas svinēšanas tradīci-
jas atklās folkloras kopa no Turkiem 
īpašā Apjumību uzvedumā, spēlēs 
un jokos lauku kapela „Skutelnie-
ki” no Kokneses – skanēs jautras 
dziesmas un ziņģes, uzstāsies vietē-
jie amatierkolektīvi – bērnu vokālie 
ansambļi, deju kolektīvs „Krustpi-
lietis”, ansamblis „Vakarvējš”, pū-
tēju orķestris „Krustpils”, dziedās 
grupa „Sandra”, dejos Andas Supes 
deju studijas meitenes. Bērniem būs 
iespēja apskatīt dzīvnieciņus „Trušu 
pilsētiņā”, izlēkāties piepūšamajās 
atrakcijās vai batutos, pavizināties 
ar velokartiem, kā arī piedalīties Mi-
ķeļa rīkotajos konkursos un atrakci-
jās. Izveicīgākajiem un azartiskāka-
jiem, protams, būs balvas.

Tiksimies svētdien Miķeļos!

Ruta Kalniņa, 
Krustpils Kultūras nama 

vadītāja

Baiba Berķe un Latvijas Nacionālā 
simfoniskā orķestra mākslinieki In-
dulis Cintiņš (vijole), Viktors Veļič-
ko (elektriskais kontrabass), Starp-
tautisko konkursu laureāte Jūlija 
Skipore (akordeons) atgādinās pa-
saules un Latvijas kino zelta melo-
dijas. Programmu vadīs muzikoloģe 
Karina Bērziņa. Koncertu organizē 
Brāļu Jurjānu Biedrība. Biļešu cena 
Ls 2. Biļetes nopērkamas Jēkabpils 
tautas nama kasē.

„Zelta  Ekspedīcijā” meklēt un 
atrast patiesās vērtības Latvijā dodas 
populārās šlāgergrupas „BALTIE 
LĀČI” un „APVEDCEĻŠ” kopā ar 
pūtēju apvienību „Zelta taures”. 
Krustpils Kultūras namā tā iera-
dīsies 5.oktobrī plkst. 18.00. Opti-
misms un dzīvesprieks, šarms un 
vīrišķība, muzikalitāte un jaunrade, 
dzirkstošs humors un mīlestība ska-

nēs  veltījumā Latvijas klausītājiem.
Ideja par abu grupu apvienoto 

koncertprogrammu šovasar radās 
pēc veiksmīgā kopprojekta „Pasta 
Nodaļas stāsti”, kas 30 koncertos 
Latvijas pilsētās pulcināja skatītā-
ju zāles, nereti izraisot vispārēju 
sajūsmu, kājās celšanos un līdzi 
dziedāšanu.

Grupa „Baltie lāči” savu popula-

ritāti izpelnījusies gan ar grupas līde-
ra Andra Baltača īpaši skaisto balsi, 
kas iederētos arī uz operas skatuves, 
gan arī ar savu līdz šim neatkārtoto 
panākumu – trīs reizes iegūstot pir-
mās vietas Latvijas Šlāgeraptaujā.  
Savukārt grupa „Apvedceļš” savas 
pastāvēšanas vēsturē izdevusi re-
kordlielu albumu skaitu ar ļoti dau-
dzām skatītāju mīlestību ieguvušām 
dziesmām, padarot grupas līderi Jāni 
Krūmiņu par vienu no Latvijas vis-

vairāk izpildītajiem komponistiem 
pēc AKKA /LAA datiem. Program-
mā piedalīsies pūšamo instrumentu 
virtuozi Raivo Stašāns un Edmunds 
Brīvkalns, kuri pārstāvēs apvienību 
„ZELTA TAURES”, kas ienesīs svai-
gas noskaņas un akcentus jau iemīļo-
to  un vēl nedzirdēto  dziesmu izpil-
dījumā.  Koncertā latviskās melodijas 
savīsies ar aizrautīgajiem Balkānu 
ritmiem, Austrumu teiksmām un 
Latīņamerikas līksmību, radot svēt-

ku un siltas vasaras sajūtu ikvienam 
apmeklētājam. Koncertā tiks iesaistī-
ti arī skatītāji ar līdzidziedāšanu un  
atraktīvām darbībām.

Piedāvājam vienu no jau-
nākajām Jāņa Krūmiņa dzies-
mām https://www.youtube.com/
watch?v=FyrSGqIGOHY

Biļetes iepriekšpārdošanā Krust-
pils Kultūras namā un Biļešu paradī-
zē. To cena Ls 4, 5 un 6.

Laila Ilze Purmaliete

Redzu pasauli tās dažādībā
Līdz 25.oktobrim Tautas nama 

Baltajā zālē būs apskatāma Jāņa 
Urtāna personālizstāde „Cits ska-
tījums”. Izstādē izvietoti darbi, kas 
izpildīti akvatintas un oforta tehni-
kās. Šīs dobspiedes tehnikas ir tās, 
kurās jaunajam māksliniekam patīk 
strādāt vislabāk. – Izstādes tēma ir 
cilvēka dzīves cikls, darbos fiksēti da-
žādi  notikumi, izvēles, atklāsmes un 
pārdzīvojumi, kas  atspoguļoti simbo-
liskos mākslinieciskās izteiksmes ele-
mentos. Piemēram, dziļi simbolisks 
ir darbs „Meitene ar ābolu”. Ābols ir 
grēka auglis, ko noplūca Ieva no aiz-
liegtā augļu koka, bet reizē arī mīles-
tības un skaistuma simbols. Vairākos 
izstādītajos darbos būs redzamas ai-
navas un jūtamas romantisma noska-

ņas. Patlaban cenšos pilnveidot savu 
mākslinieka rokrakstu tieši ofortā un 
akvatintā un vēlētos, lai arī skatītāji 
atpazīst un labāk izprot šīs tehnikas, 
- tā savu izstādi un tās mērķi raksturo 
Jānis Urtāns. 

Urtāns ir dzimis Ludzā, audzis  
un skolojies Jēkabpilī, bet vasaras 
bieži pavadījis laukos pie vecvecākiem 
Kārsavā. Zīmēt sācis ar parasto un 
krāsainajiem zīmuļiem,  mēģinājis 
gleznot arī ar guašu. Jānis mācījies 
Jēkabpils Mākslas skolā, Rēzeknes 
Mākslas un dizaina vidusskolā un  
Latvijas Mākslas akadēmijas Latga-
les filiālē, kur 2013. gadā ieguvis ba-
kalaura grādu grafikā. Pašreiz Jānis 
Urtāns ir Latvijas Mākslas akadēmi-
jas maģistrantūras Grafikas nodaļas 

1.kursa students. 
Runājot par nākotni, Jānis Ur-

tāns teic, ka plāni īsti skaidri vēl nav, 
ir tikai idejas un viena no tām - grafi-
kas darbnīca Jēkabpilī.  

Valda Priekule
projektu koordinatore



11.

Par šīm un citām aktualitātēm lasiet arī www.jekabpils.lv

Elīnas Bukšas vijoļspēlē dramatiska 
izteiksmība un iekšēja brīvība

Viņi ir jauni un skaisti, viņiem 
pieder nākotne un visa pasaule. 
26.oktobrī plkst.16.00 Krustpils 
kultūras namā koncertēs Latvi-
jas Lielās mūzikas balvas 2012 
ieguvēja Elīna Bukša (vijole) un  
Honens balvas 2012 ieguvējs Pāvels 
Koļesņikovs (klavieres). Pāvels ir 
viens no talantīgākajiem jaunajiem 
pianistiem Krievijā.

Elīna Bukša  ir dzimusi Aiz-
krauklē un jau kopš piecu gadu 
vecuma apguvusi vijoles spēli pie 
leģendārā pedagoga Ojāra Kalniņa. 
Jau sešu gadu vecumā Elīna kļuva 
par konkursa Talants Latvijai lau-
reāti, un tālāk sekoja panākumi 16 
starptautiskos un vietēja mēroga 
konkursos.  

Elīna ir koncertējusi Vācijā, 
Krievijā, Šveicē, Zviedrijā, Itālijā, 
Nīderlandē, Beļģijā un Somijā.  

Kopš 14 gadu vecuma Elīna ir 
Hermaņa Brauna fonda mākslinie-
ce un uzstājas dažādos tā rīkotajos 
koncertos. 

Šobrīd Elīna studē prestižajā 
Karalienes Elizabetes Mūzikas ka-
pelā Beļģijā pie profesora Ogistēna 
Dimē, kā arī paralēli mācās pasaulē 
slavētās profesores Annas Čuma-
čenko meistarklasēs Vācijā, Francijā 
un Šveicē. 

Četras reizes jaunā vijolniece 
ir saņēmusi īpašus Latvijas Repub-
likas Kultūras ministrijas apbal-
vojumus. Elīna Bukša pārsteidz ar 
skaņdarbu lasījuma dziļumu, dzie-
došu un kaismīgu skaņu, dramatis-
ku izteiksmību un iekšēju brīvību. 

Putnu un zvaigžņu ceļā dzīvojot
Kas kārto cilvēka dzīves ceļu un lik-

teni, to, kur viņš piedzims, dzīvos, kādi 
talanti viņam piemitīs, ar kādiem ļaudīm 
satiksies, ko paliekošu aiz sevis atstās, 
vai viņu atcerēsies arī pēc darba gaitu 
beigām?

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas darbi-
nieki novadpētnieki - apzinot pilsētas ie-
dzīvotājus, ar radošuma dzirksti apveltī-
tus dažādu profesiju pārstāvjus, sastopas 
ar cilvēkiem, kas šodien it kā ir aizmirsti, 
par kuriem zina tikai tuvākie kaimiņi 
un piederīgie. Bet, izrādās, agrāk par vi-
ņiem rakstīts presē, ar viņiem lepojušies 
darbabiedri.

No 1958. gada Jēkabpili par savu pil-
sētu sauc Josifs Kačanovskis. Viņa dzim-
tene ir Baltkrievija, Braslavas rajons. 
Kad pāri Baltkrievijas laukiem iet pa-
domju meliorācija, gadiem un paaudzēm 
iekoptās mājas to iemītniekiem jāatstāj 
un jāpārvācas uz jaunuzcelto „hruščov-
ku” šaurajiem dzīvokļiem ciemata cen-
trā. Pie tiem, kuri atsakās atstāt savas 
lauku mājas, ierodas tehnika, noceļ un 
iznīcina māju jumtus. Savukārt, šeit, Lat-
vijā, trūkst darbaroku jaunizveidotajos 
kolhozos. No padomju varas nomocītās 
Baltkrievijas to iedzīvotājiem izbraukt ir 
gandrīz neiespējami, - lai tas nenotiktu, 
parūpējusies valdība. Baltkrieviem ilgsto-
ši padomju varas gados neizsniedz pases. 
Zagšus, Kirova vārdā nosauktā lauksaim-
niecības arteļa (vēlāk kolhozs „Zīlāni”) 
vadības aicinātiem, Kačanovskiem tomēr 
izdodas izbraukt uz Latviju.

Josifs audzis ģimenē, kurā bijuši seši 
bērni, piedzīvojis skarbu bērnību, deviņu 
gadu vecumā jau strādājis par „pavēl-
nieku” Latvijas kolhoza divsimt aitām. 
Pēc diviem gadiem dabūjis sev palīgu 
– suņuku, bet darba dēļ skolā parādījies 
tikai kā rudens un ziemas „ciemiņš”. 
Arī līdz Zīlānu pamatskolai kājām 6 km 
gabals mērojams. Taču zēns ar jūtīgo 
dvēseli, dabas vērotājs, kas jau no agras 
bērnības darbojies ar krāsām un papīru, 
priecājies par toņiem mātes austajās se-
gās, tiek galā ar visu. Pabeidz Jēkabpils 
4.vidusskolu, iestājas Maskavas Tautas 
universitātes mākslas nodaļas neklātienē 
un vienlaikus strādā savā dzimtajā skolā 
par zīmēšanas un praktisko darbu skolo-
tāju. Vēlāk, gan dienot Padomju Armijā, 
gan strādājot par frēzētāju virpotāju Sēli-
jas kolhozā, Josifs katru brīvo brīdi velta 
glezniecībai.

Jau agrā jaunībā radusies interese 
par mākslu liek apmeklēt izstādes Rīgā, 
iepazīt mākslinieku rokrakstus gleznās 
un citos darbos. Apmeklējot izstādes, 
Josifs iepazīstas ar mākslinieci Ainu 
Karlisoni, kas sarīko Josifa Kačanovska 
personālizstādi. Labākie darbi nokļūst 
Rīgā, Republikas Tautas tēlotājas māks-
las izstādē. Kā atzīst pats mākslinieks, 
viņa radošajā izaugsmē ļoti daudz devu-
ši Ainas Karlsones padomi, nodarbības 
E.Melngaiļa Tautas mākslas nama studi-
jā, gleznotājas Māras Zītares vērtējums. 
Taču mākslas ģēnijs un ideāls, kam visu 

mūžu gribējies līdzināties, ir un paliek 
latviešu mākslinieks Jānis Pauļuks, arī 
Eduards Kalniņš. Šo izcilo mākslinieku 
ietekmē, jau dzīvodams un strādādams 
Rīgā, Josifs brauc uz jūru, studē skatus, 
glezno. 

Šobrīd Josifs dzīvo paša oriģināli pro-
jektētā un celtā gaismas piepildītā mājā 
Krustpilī, kurai pāri, kā pats saka, iet 
putnu un zvaigžņu ceļš, jo bieži pagalmu 
pārstaigā gan ezis, gan sesks, gan pārli-
do putni, meklējot ceļu pēc zvaigznēm. 
Pagalmā iekārtotā dīķī aug ūdensrozes, 
dzīvo krāsainās karpas. Tiek veidota arī 
krāšņumaugu un skujkoku kolekcija. 
Viss tapis paša rokām ar paša izdomu.  

Josifs Kačanovskis saka: – Jēkabpili 
viņam gribētos redzēt modernāku, bez šī 
izteikti vienmuļā provinces zīmoga. Var-
būt varētu ar kādu interesantu arhitek-
tonisku ieceri padarīt to vizuāli saistošā-
ku gan pašiem, gan tūristiem? Arī viņam 
esot dažas idejas...

Bet kur palikuši mākslinieka reiz 
gleznotie audekli? 

Jēkabpilieši un krustpilieši, bijušie 
ražošanas apvienības „Lauktehnika” 
darbinieki, aicinām atsaukties mūsu ini-
ciatīvai! Kopīgi vēlreiz sarīkosim Josifa 
Kačanovska darbu izstādi! Ja jūsu īpašu-
mā ir kāds šī mākslinieka darbs, lai arī 
necilā ierāmējumā, lūdzam paziņot par to 
mums vai pašiem to atvest, lai uz mēnesi 
izvietotu apskatei Jēkabpils pilsētas bib-
liotēkas izstāžu zālē. Darbi pēc tam tiks 
atdoti to īpašniekiem. Visus interesentus 
un gleznu „varoņus” aicinām uz tikša-
nos ar pašu mākslinieku ceturtdien, 
17.oktobrī pulksten 16.00. Jēkabpils 
pilsētas bibliotēkā.

Malkojot tēju, atcerēsimies ne tik 
tālos padomju laikus, kad līdzās ražoša-
nas procesam tapa arī māksla, ka bija 
talantīgi cilvēki, kurus arī šodien ir vērts 
atminēties un gaismā celt, jo viņi taču 
– Mūsējie. 

Anita Rubine ,Jēkabpils  
pilsētas bibliotēkas bibliogrāfe

Stāstīs par iespēju skatīties 
latviešu filmas 

4. oktobrī no plkst. 15.30 līdz 
18.30. Jēkabpils pilsētas bibliotē-
kā notiks portāla www.filmas.lv 
prezentācija, kuras laikā bibliotēkas 
darbinieki bibliotēkas apmeklētājiem pa-

stāstīs par iespēju publiskajās bibliotēkās 
bez maksas noskatīties latviešu filmas, 
piedāvājot saturīgu brīvā laika pavadīša-
nas veidu. Portāla sadaļās var izvēlēties 
dokumentālās, animācijas, spēlfilmas un 
studentu – topošo filmveidošanas speciā-
listu- filmas. Portāla statistika liecina, 
ka visbiežāk skatīta ir Rozes Stiebras 
animācijas filma „Desas piedzīvojumi”. 
Skatītāji ļoti iemīļojuši arī studijas „Avā-
rijas Brigāde” veidotās animācijas filmas 
„Latvietis”, „Zvēri. Labrīt!”, „Eža kažo-
ciņš” un citas. No spēlfilmām visvairāk 
skatītās ir „Ūdensbumba resnajam run-
cim”, „Baiga vasara”, „Limuzīns Jāņu 
nakts krāsā”. 

Jāzepa Vītola jubilejas preses 
konference

No 1. Līdz 14.oktobrim Jēkabpils 
galvenajā bibliotēkā būs aplūkojama 
Jāzepa Vītola 150 gadu jubilejai veltītā 
Rakstniecības un mūzikas muzeja saga-
tavotā ceļojošā izstāde lielizmēra komik-
sa formātā „Jāzepa Vītola jubilejas preses 
konference”.

Preses konferencē Jāzeps Vītols 
atbild uz jautājumiem par nozīmīgiem 
savas dzīves notikumiem un sasniegu-
miem. Izteikumus par latviešu mūziku 
un kultūru kopumā, īpaši par savu lomu 
tajā, Vītols pamato ar personīgā arhīva 
materiāliem, tādejādi neļaudams muzeja 
darbiniekiem aizklīst nepamatotos minē-
jumos un apgalvojumos.

 

Sanāk literārās apvienības  
„Literāts’’ radošā darbnīca

26.oktobrī plkst. 12.00 Jēkabpils gal-
venās bibliotēkas telpās notiks kārtējā 
„Literāta” radošā darbnīca. Apvienības 
dalībnieki tiek aicināti lasīt poēmas. Var 
pieteikties jauni dalībnieki, kuriem ir 
tuva dzeja un ir  vēlēšanās uzlabot un no-
slīpēt savas literārās prasmes.

Krustdūrienu gleznu izstāde
Oktobrī Jēkabpils galvenajā biblio-

tēkā būs apskatāma Vasilisas Vasilišinas 
krustdūrienu tehnikā  darināto gleznu 
izstrāde. Jau bērnībā Vasilisa kopā ar 
māmiņu sāka mācīties izšūšanu krustdū-
rienā un kopš tā laika izšūšana kļuva par 
mīļāko nodarbi. Vasilisa dzimusi Ukrai-
nā, pašreiz dzīvo Portugālē. Tagad, esot 
tālu prom no dzimtenes, Vasilisa skumjos 
brīžos sēžas pie darba, lai savās gleznās 
izliktu visu savu mīlestību, savas sāpes 
un ilgas pēc dzimtenes. 

Izstāde tapusi sadarbībā ar Jēkabpils 
ukraiņu biedrību „Javir’’. Aicina tautas mākslas kolektīvi

Plašā Krustpils kultūras nama 
pašdarbnieku saime ir Jēkabpils 
pilsētas kultūrvides neatņemama 
sastāvdaļa. Jēkabpilieši var patiesi 
lepoties ar amatierkolektīvu augsto 
māksliniecisko līmeni, ko nodrošina 
profesionālu vadītāju un dalībnieku 
regulārs, radošs darbs mēģinājumu 
procesos. Pagājušās sezonas lielā-
kais notikums bija astoņu kolektī-
vu dalība XXV Vispārējos latviešu 
Dziesmu un XV Deju svētkos. Šajā 
sezonā tik saspringts darba grafiks 
nav ieplānots, taču amatiermākslas 
kolektīvi nevar stāvēt uz vietas un 
aktīvi turpinās piedalīties gan pil-
sētas, gan novada, gan republikas, 
gan arī pārrobežu kultūras dzīves 
aktualitātēs.

Aicinām mūsu saimē ikvienu 
aktīvu, radošu jaunu dalībnieku! 
Piedaloties kultūras dzīvē, jūs at-
klājat no jauna sevi, atklājat jaunus 
draugus un jaunus iespaidus. Esiet 
aktīvi un radoši! Uzdrošinieties 
sākt kaut ko jaunu savā dzīvē, atce-
rieties kādreiz aizmirsto un speriet 
soli pretī jauniem iespaidiem!

 
Ieva Malteniece,

Krustpils Kultūras nama
mākslinieciskā vadītāja v.i. 

Krustpils Kultūras nama amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu saraksts:

Amatierkolektīvs Mēģinājumu dienas plkst.
Jauktais koris „Noskaņa”, vadītāja Ilze Bērziņa Pirmdiena, Trešdiena 19.00
Senioru jauktais koris „Atvasara”, vadītāja Skaidrīte Pugača Trešdiena 11.00
Senioru deju kolektīvs „Krustpilietis”, vadītājs Kārlis Krūmiņš Pirmdiena, Ceturtdiena 20.00
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kreicburga”, vadītāja Aija Rūliete Otrdiena, Ceturtdiena 20.00
Jauniešu deju kolektīvs „Delveri”, vadītāja Ingrīda Kauranena Sestdiena 17.00
Pūtēju orķestris „Krustpils”, vadītājs Aleksandrs Piļščikovs Sestdiena, Svētdiena 10.00
Krievu vokālais ansamblis „Bariņa”, vadītāja Olena Agafonova Pirmdiena, Ceturdiena 17.00
Jauktais vokālais ansamblis „Vakarvējš”, vadītāja Ilze Samule Trešdiena, Piektdiena 19.00
Tautas Mākslas studija „Saulgrieži”, vadītāja Sandra Jakuboviča Individuālais darba grafiks
Bērnu un jauniešu kolektīvs „Teātris sports”, vadītāja Ieva Malteniece Otrdiena, Ceturtdiena 16.00
Bērnu deju kolektīvs „Pastalnieki” 3.kl., vadītāja Aija Rūliete Pirmdiena, Trešdiena 14.30
Bērnu deju kolektīvs „Pastalnieki” 5.-6.kl., vadītāja Aija Rūliete Otrdiena, Ceturtdiena 14.30
Bērnu deju kolektīvs „Pastalnieki” 7.kl., vadītāja Aija Rūliete Otrdiena, Ceturtdiena 16.00

Sīkāka informācija pa tālruni 27017415 vai Krustpils Kultūras namā.

12.oktobrī plkst. 16.00 
Krustpils Kultūras namā ar 
Rūdolfa Blaumaņa joku lugas 
„Zagļi” iestudējumu viesosies 
Dailes teātris.

„Rīgas publika tak daudz ko 
redzējuse, un tomēr tā vietām rēcin 
rēca,” – Rūdolfs Blaumanis raksta 
vēstulē pēc lugas pirmizrādes 1890. 
gadā. Pirmā Blaumaņa sarakstītā 
luga atrod lielu patikšanu pie ska-
tītājiem. „Zagļu” personāžiem iet 
tiešām raibi, īsto un iedomāto zag-
ļu tvarstīšana noved pie jautriem 
sarežģījumiem un veselas pārpra-
tumu virknes. Kviešu zagļi pārvēr-
šas par siržu zagļiem, un brīžiem 
liekas, ka pats saimnieks kļuvis 
ārprātīgs.

 Un kur tad vēl precību lietas 
– priekš precēšanās vīrietis nekad 
nav par vecu!

 Lomās: Harijs Spanovskis, 
Ērika Eglija, Ligita Skujiņa, 
Gints Grāvelis, Mārtiņš Počs 
vai Kristaps Rasims, Artis Ro-
bežnieks, Kristīne Nevarauska, 
Jānis Paukštello. Izrādes  reži-
sors – Kārlis Auškāps, mūziku 
komponējis Juris Vaivods.

Biļešu cenas – Ls 5, 6, 7 un 8. 
Biļetes Krustpils Kultūras namā 
(65221854) un Biļešu paradīzē.  Pie-
ņem kolektīvos biļešu pieteikumus.

Kas tik nenotiek bibliotēkāsSiržu zagšana, zagļu ķeršana un jautri 
sarežģījumi izrādē „Zagļi”



12.

Par šīm un citām aktualitātēm lasiet arī www.jekabpils.lv

Nākamais 
laikraksta 

numurs iznāks  
31. oktobrī

Izdevējs Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Reģistrācijas apliecība Nr.1831,  

atbildīgā par izdevumu Elīna Serkova, 
tālrunis 65207319. 

Datorsalikums SIA „ATVER”. 

KULTŪRAS PASĀKUMI 2013.gADA OKTOBRĪ

SPORTA PASĀKUMI 2013. gADA OKTOBRRĪ

Datums Laiks Pasākums Norises vieta
4.10. 15.30-18.30 Portāla www.filmas.lv prezentācija JPB**

1.-14.10. Rakstniecības un mūzikas muzeja sagatavotā ceļojošā 
izstāde „Jāzepa Vītola jubilejas preses konference” JGB*

1.-31.10. Zīmējumu konkurss 1.-6.klašu skolēniem 
„Es redzu Latviju krāsās”  

JPB Bērnu  
literatūras nodaļa

oktobrī

24.10.

Krustdūrienu gleznu izstāde JGB

16.30 Tikšanās „Atmodas dalībnieki atmiņās daloties...” JGB

*JGB – Jēkabpils galvenā bibliotēka        **JPB – Jēkabpils pilsētas bibliotēka

Datums Laiks Filma

2.10. 19.00 Atveras KINO MĪTNE! Dokumentālā filma „Samsara”.  Ieeja Ls 1. 
Biļetes Tautas nama kasē un Tautas nama kamerzālē (pirms izrādes)

3.-5.10. 19.00 Dokumentālā filma „Samsara”
Ieeja Ls 1. Biļetes Tautas nama kasē un kamerzālē (pirms izrādes)

31.10. 19.00 Spēlfilma, drāma „Ikara bērnība” 
Ieeja Ls 1, bērniem līdz 7g.vecumam – bez maksas.  Biļetes tautas namā

Pasākumi bibliotēkās

Kino Mītnē Tautas namā:

Un viss tāpat kā bijis -
Tā pati sirds, tas pats vēl liesmojums,
Tā pati saule, zilais debesjums,
Tik laiks ir gadu skaitu pārmainījis. 
/N.Kalna/

Sveicam septembra jubilārus:  
Zentu Majori, Leonoru Ošiņu, Ainu Bremzi.

 
Vēlam veselību, dzīvesprieku un vienmēr možu garu!

Ielu komitejas

 Datums  Laiks Pasākums Vieta 

3.10. 19.00 „Rudens Kamermūzikas dienas Jēkabpilī”
Koncertuzvedums - A.Sakse „Pasakas par ziediem” . Dita Krenberga (flauta), Valts Pūce (mūzika, 
taustiņinstruments), stāsta aktieris Gundars Āboliņš. Ieeja Ls 2. Biļetes Tautas namā

Jēkabpils tautas nams

4.10. 10.30 Vislatvijas Karjeras nedēļas ietvaros: Didža Rijnieka koncertprogramma „Par ko kļūt?” Jēkabpils tautas nams

5.10.  20.00 Skolotāju dienai veltīts pasākums Jēkabpils tautas nams

5.10. 18.00 Mūziķu grupu „Baltie lāči”, „Apvedceļš” un pūtēju apvienības „Zelta taures” koncerts. Ieeja Ls 4, 5 
un 6, Biļetes Kultūras namā un Biļešu paradīzē

Krustpils Kultūras nams

7.10. 12.00 Vislatvijas Karjeras nedēļas ietvaros: 
Preses konference, Karjeras nedēļas pasākumu atklāšana

Jēkabpils tautas nams

9.10. 10.00 Vislatvijas Karjeras nedēļas ietvaros:
Darbnīcas 1.-4.kl. skolēniem „Kas notiktu, ja...? Eksperimentē pats!”

Jēkabpils tautas nams

10.10. 10.00 Vislatvijas Karjeras nedēļas ietvaros: Augstskolu diena Jēkabpils tautas nams

11.10. 19.00 Koncertprogramma „Nepalaid garām”.  Žoržs Siksna, Dzintars Čīča, Kaspars Antess, brāļi Riči, 
instrumentālā grupa Anatolija Livčas vadībā 
Ieeja Ls 3, 4, 5. Biļetes  Biļešu paradīzē un Tautas namā 

Jēkabpils tautas nams

12.10. 16.00 Dailes teātra izrāde - R.Blaumanis „Zagļi”
Ieeja Ls 5, 6, 7 un 8, Biļetes Kultūras namā  un Biļešu paradīzē

Krustpils Kultūras nams

12.10. 17.00 Ābeļu pagasta amatierteātra izrāde – komēdija A.Niedzviedzis „Trīsarpus atraitnes” (aktiera 
J.Saliņa 60 gadu jubilejas izrāde). Režisors P.Draņevičs, mūzikas autors A.Godiņš 
Ieeja Ls 1,5. Biļetes Tautas namā

Jēkabpils tautas nams

13.10. 15.00 Starptautiskajai veco ļaužu dienai veltīts pasākums 
Muzicēs Igauņu ģimene. Ieeja bez maksas

Jēkabpils tautas nams

15.10. 11.00 Valmieras kinostudijas muzikāla izrāde bērniem „Smurfiņi un zelta statuete”
Ieeja Ls 1,5. Biļetes Tautas namā

Jēkabpils tautas nams

17.10. 19.00  „Rudens Kamermūzikas dienas Jēkabpilī”. Koncertprogramma „Trīs zvaigznes” 
Uģis Roze, Zigfrīds Muktupāvels, Andris Ērglis. Programmā I.Kalniņa un J.Lūsēna skaņdarbi. Ieeja Ls 
3, 4 un 5. Biļetes Biļešu paradīzē un Tautas namā

Jēkabpils tautas nams

19.10. 17.00  „Rudens Kamermūzikas dienas Jēkabpilī”. Jēkabpils pilsētas kamerorķestra koncerts
Solisti Eva Bindere (vijole, Latvija), Dāvids Abrahamjans (alts, Spānija), Diriģents Mārtiņš Bergs 
Programmā V.A.Mocarts un J.K.Bahs. Ieeja Ls 2. Biļetes Tautas namā

Jēkabpils tautas nams

19.10. 18.00
20.00

Mazākumtautību mūzikas vakars „Pokrovskije posidelki”.  Ieeja Ls 1,5
Groziņballe. Pieteikties pa t.: 65221051. ieeja Ls 3. Biļetes Kultūras namā

Krustpils Kultūras nams

22.10. 19.00 „Rudens Kamermūzikas dienas Jēkabpilī”. Programma „Starp kino un koncertu”. Baiba Berķe 
(mecosoprāns), Indulis Cintiņš (vijole), Viktors Veļičko (kontrabass), Jūlija Skipore (akordeons). 
Programmu vada muzikoloģe Karina Bērziņa. Kino mūzika un fragmenti no pasaules kino klasikas 
Zelta fonda. Ieeja Ls 2. Biļetes Tautas namā

Jēkabpils tautas nams

24.10. 19.00  „Rudens Kamermūzikas dienas Jēkabpilī”. Koncerts „Rudens krāsas”
Zane Godiņa (klavieres), Janeks Niklavičs (alts), Programmā S.Rahmaņinovs, F.Šopēns, P.Hindemits, 
P.Plakidis. Ieeja Ls 2. Biļetes Tautas namā

Jēkabpils tautas nams

Līdz 25.10. Jāņa Urtāna personālizstāde „Cits skatījums” Jēkabpils tautas nams

26.10. 16.00 Elīnas Bukšas (vijole) un Pāvela Koļesņikova (klavieres) koncerts. Programmā D.Šostakovičs, 
V.A.Mocarts, S.Franks. Ieeja Ls 2 un 3. Biļetes Krustpils Kultūras nama un Jēkabpils tautas nama kasē

Krustpils Kultūras nams

Datums Laiks Vieta Pasākums

02.10. 18:00 Meža parks Pusstundas skrējiens un velobrauciens

02.10. 18:00 spēļu zāle ,,Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8

02.10. 19:30 Sporta nams Latvijas basketbola līgas 1.divīzija  (LBL)    BK Jēkabpils – Barons kvartāls

03.10. 19:00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

05.10. 14:00 JSC stadions Latvijas Pirmās līgas futbola čempionāts – FK Jēkabpils/JSC – FB Gulbene

05.10. 10:00 JSC ēka „Jēkabpils sporta centrs” balvu izcīņa šahā – 2013/2014  

09.10. 18:00 Meža parks Pusstundas skrējiens un velobrauciens

09.10. 18:00 spēļu zāle ,,Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8

09.10 20:00 Sporta nams Latvijas basketbola līgas 2.divīzija  (LBL 2)        Jēkabpils – Līvāni

10.10. 19:00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

11.10. 16:30 Salas peldbaseins Sezonas atklāšanas sacensības peldēšanā (iesildīšanās no 16:00)

11.10. Tiek 
precizēts Sporta nams Baltijas Basketbola līga (BBL)     BK Jēkabpils – Dolphins (Zviedrija)

12.10. 11:00 JVĢ stadions FK Jēkabpils „Rudens kausa izcīņa” minifutbolā

13.10. 11:00 JVĢ stadions FK Jēkabpils „Rudens kausa izcīņa” minifutbolā

16.10. 18:00 Meža parks Pusstundas skrējiens un velobrauciens

16.10. 18:00 spēļu zāle ,,Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8

17.10. 19:00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

19.10. 12:00 SIA „Sēlijas mežs” Orientēšanās sacensības „Rudens sprints 2013”

19.10. 18:00 Sporta nams Latvijas basketbola līgas 1.divīzija  (LBL)        BK Jēkabpils – BK Valmiera 

20.10. 14:00 JSC stadions Latvijas Pirmās līgas futbola čempionāts – FK Jēkabpils/JSC – METTA - 2

22.10. 20:00 Sporta nams Latvijas basketbola līgas 2.divīzija  (LBL 2)        Jēkabpils – Rīdzene/Turība

23.10. 18:00 Meža parks Pusstundas skrējiens un velobrauciens

23.10. 18:00 spēļu zāle ,,Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8

24.10. 19:00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

24.10. 19:30 Sporta nams Latvijas basketbola līgas 1.divīzija  (LBL)    BK Jēkabpils – Jūrmala/Fēnikss 

26.10. 10:00 spēļu zāle ,,Oāze” Jēkabpils kauss zolītē 10.posms

30.10. 18:00 Meža parks Pusstundas skrējiens un velobrauciens

30.10. 18:00 spēļu zāle ,,Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8

31.10. 19:00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

Datums Laiks Vieta Pasākums

01.10. 15:00 JSC stadions 2013.gada Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā U-13  
grupā Jēkabpils – Skonto-2

02.10. 10:00 Jēkabpils 
pamatskolā

Jēkabpils pilsētas un novadu skolēnu sporta spēles 
futbolā 2002.g.dz. un jaunākiem zēniem lielo skolu grupā

02.10. 10:00 Biržu internātpa-
matskola

Jēkabpils pilsētas un novadu skolēnu sporta spēles futbo-
lā 2001.g.dz. un jaunākiem zēniem mazo skolu grupā

05.10. 11:00 Sporta nams Swedbank Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempio-
nāts 2.divīzijā Austrumi U-14 grupā Jēkabpils – Madona

06.10. 14:00 JSC stadions 2013.gada Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā U-13  
grupā Jēkabpils – ŠFS

09.10. 10:00 Jēkabpils Valsts 
ģimnāzija

Jēkabpils pilsētas un novadu skolēnu sporta spēles 
futbolā 2000.-2001.g.dz. zēniem lielo skolu grupā

12.10. 10:00 Jēkabpils 3.vsk. 
sporta manēža

Latvijas čempionāts handbolā A grupas 
(1996.-1997. g.dz.) jaunietēm 

13.10. 10:00 Jēkabpils 3.vsk. 
sporta manēža

Latvijas čempionāts handbolā A grupas 
(1996.-1997. g.dz.) jaunietēm

15.10. 10:00 JSC stadions Jēkabpils pilsētas un novadu skolēnu sporta spēles 
futbolā 1998.-1999.g.dz. zēniem lielo skolu grupā

18.10. 16:00 JAK sporta zālē Jēkabpils sporta skolas turnīrs galda tenisā

19.10. 10:00 Jēkabpils 3.vsk. 
sporta manēža

Latvijas čempionāts handbolā C grupas 
(2000.-2001. g.dz.) meitenēm 

19.10. 11:00 Sporta nams Swedbank Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempio-
nāts 2.divīzijā Austrumi U-17 grupā Jēkabpils – Cēsis

19.10. 12:30 Sporta nams
Swedbank Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempio-
nāts 2.divīzijā Austrumi U-15 un U-16  grupās 
Jēkabpils – Limbaži/Salacgrīva

20.10. 10:00 Jēkabpils 3.vsk. 
sporta manēža

Latvijas čempionāts handbolā C grupas (2000.-2001. 
g.dz.) meitenēm 

27.10. 11:00 Sporta nams
Swedbank Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempio-
nāts 2. divīzijā Austrumi  
U-15 un U-16 grupās   Jēkabpils – Rūjiena

29.10. 19:30 Jēkabpils 3.vsk. 
sporta manēža

Latvijas čempionāts handbolā Virslīgā sievietēm 
LAT-98 – Dobeles SS/REIR

30.10. 19:30 Jēkabpils 3.vsk. 
sporta manēža

Latvijas čempionāts handbolā Virslīgā sievietēm 
LAT-98 – LSPA

31.10. 19:30 Jēkabpils 3.vsk. 
sporta manēža

Latvijas čempionāts handbolā Virslīgā sievietēm 
LAT-98 – Salaspils SS

JĒKABPILS SPORTA SKOLAS PASĀKUMU PLĀNS

Atzīmēsim veco ļaužu dienu
Lai gan 1. oktobris kā veco ļaužu diena Eiropā tiek atzīmēta kopš 1991. gada, 
pie mums Latvijā to atzīmēt sāka nesen. Tomēr šī tradīcija pilnveidojas un sāk 
sabiedrībā ieņemt arvien nozīmīgāku vietu. Arī Jēkabpilī notikuši vairāki un 
dažādi veco ļaužu dienas atzīmēšanas pasākumi. Arī šogad 2. oktobrī  Jēkabpils 
tautas namā no pulkstens 14.00 sāksies vecākajai paaudzei veltīta pēcpusdiena 
ar interesantu un daudzpusīgu kultūras programmu, ko mums dāvina kultūras 
namu kolektīvi un individuālie izpildītāji. Būs arī senioru lietišķo darbu izstāde, 
kuru papildināt varat arī jūs nākot uz sarīkojumu. Šoreiz esam atteikušies no 
sēdēšanas pie galdiņiem, bet ceram, ka cienasts neizpaliks. Šī ir viena no dienām, 
kad varam būt kopā uzsmaidīt viens otram piemirstot nebeidzamās ikdienas  rūpes 
un raizes.

 JPA „Sasaiste”valde


